
     Nieuwsbrief Academia, september 2019 
Beste ouders/verzorgers,     

Wat een heerlijke zomer hebben wij gehad, prachtig weer, leuke dingen gedaan met de kinderen en nu gaan we 

bijna de herfst weer in. Meer naar binnen, lampjes aan en gezellig maken. 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informatie geven over de veranderingen binnen onze organisatie. Wij 

hebben de afgelopen zomer flink zitten verbouwen op ’t Paradijsje en zijn inmiddels gestart met twee nieuwe 

locaties!  

Op facebook blijft u uiteraard op de hoogte van de gezellige activiteiten die wij allemaal uitvoeren. Wij vinden 

het leuk dat er zoveel gebeurt op facebook en blijf vooral liken en reageren. 

Veel leesplezier en graag tot de volgende Academia Nieuwsbrief! 

Verbouwing op ’t Paradijsje 
De afgelopen zomer zijn wij druk bezig geweest 

met het opknappen van ons kinderdagverblijf ‘t 

Paradijsje. Er is een nieuwe vloer geplaatst, de 

muren hebben een nieuwe kleur gekregen en de 

indeling van de ruimten zijn gewijzigd. Maar we zijn 

er nog niet! In november wordt ons nieuwe 

meubilair geleverd en dan is onze nieuwe 

uitstraling compleet. Wij willen wel alvast wat 

foto’s met u delen.  

 

 

Academia breidt uit en opent twee nieuwe groepen 
Wonderkids 

23 september zijn wij gestart met onze 3+ groep “Wonderkids”. Deze groep is gevestigd op Dr. Kuyperlaan 10, 

waar voorheen ons kantoor was gevestigd. Bij Wonderkids bieden wij opvang voor kinderen tussen 3 en 4 jaar. 

Bij het plaatsen van een 3-jarig kind op Wonderkids wordt per kind gekeken of het kind, gezien zijn ontwikkeling, 

toe is aan de overgang naar de 3+ groep. Is het kind zelfredzaam (zindelijk) genoeg? Heeft het kind geen 

behoefte meer aan een middagslaapje? Dit zijn enkele criteria waarop gelet wordt.  

Wonderkids is in hetzelfde pand als bso Ababil. Ze hebben uiteraard wel elk hun eigen ruimte, stamgroep en 

pedagogisch medewerker. Het kan desalniettemin voorkomen dat kinderen uit de bso groep (4-7 jaar) gaan 

spelen bij de peutergroep of omgekeerd. Wanneer er bijvoorbeeld wordt voorgelezen op het podium van de bso 

kunnen de peuters uitgenodigd worden om mee te komen luisteren. Dit is ook leuk voor zusjes en broertjes.  



Zo is er een wisselwerking tussen de leeftijdsgroepen. Het doel hiervan is dat de peuters alvast wennen aan de 

cultuur en regels van de bso en van de basisschool. Op deze wijze willen wij voor onze kinderen een soepele 

doorstroom naar de basisschool verwezenlijken.  

 
Bso El Furkan 

 

Voor de zomervakantie hebben alle ouders van IBS El Furkan een enquête ontvangen met vragen over het 

opstarten van bso op IBS el Furkan. Uit resultaten van de enquête is naar voren gekomen dat de vraag hiernaar 

groot is. We zijn verheugd u mede te delen dat we officieel per 7 oktober starten met bso op IBS El Furkan. Wij 

gaan de kinderen opvangen in de plus-klas op de tweede etage. Volgende week volgt een inloopochtend, zodat 

ouders in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken en vragen te stellen. Deze ochtend wordt 

georganiseerd door onze pedagogisch medewerker Ayse en pedagogisch coach Nadire. De dag en tijdstip wordt 

bekend gemaakt per e-mail! 

Locatie-overstijgend opvangen; opvang van kinderen op een andere locatie van een houder 

Locatie-overstijgend opvang houdt in dat kinderen op andere geregistreerde voorzieningen van dezelfde houder 

worden opgevangen, dan waar zij normaal gesproken worden opgevangen. Kindcentrum Academia maakt 

gebruik van deze vorm van opvang op bepaalde dagen/situaties, zoals studiedagen, schoolvakanties en rustige 

dagen. Op de eerst volgende ouderavond volgt meer informatie hierover. 

Nieuws uit het team 
Na twee jaar bij ons gewerkt te hebben wij helaas vorige week afscheid genomen van onze pedagogische 
medewerker Nuray Guney. Wij wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.  
 
17 september is onze nieuwe kracht, pedagogische medewerker Rukiye Guler-Saritas bij ons gestart. Hieronder 
volgt een stukje waarin zij zich voorstelt. 
 

Berna Halil loopt al een lange tijd stage bij ons. Wij hebben een fijne samenwerking met Berna en Berna is vanaf 

heden invalkracht bij Academia! Ook zij stelt zich hieronder voor. 

Ayse er, onze pedagogisch medewerker i.o. (in ontwikkeling), is kort geleden 

officieel geslaagd voor de opleiding Pedagogisch Medewerker (niv. 3)! Ayse was 

als invalkracht werkzaam bij ons.  Vanaf heden wordt ze ons vaste gezicht op 

bso El Furkan. Wij feliciteren Ayse met haar diploma en wensen haar veel 

succes op El Furkan.  

EHBO & BHV 
Op 8 juni en 21 september hebben onze medewerkers de jaarlijkse EHBO/BHV 

cursus gevolgd bij BIR Rotterdam. Wij kunnen u met trots vertellen dat het gehele 

team is geslaagd! 

 



Even voorstellen 
Beste ouders, 

 

Ik ben Rukiye Güler, 26 jaar oud en woon in Schiedam. 

Ik ben getrouwd en trotse mama van 2 dochters.  

Ik heb de opleiding pedagogisch medewerker afgerond en heb hiervoor 

gewerkt op verschillende kinderopvangorganisaties , bso’s en 

peuterspeelzalen. Per september ben ik werkzaam bij academia op de bso. Ik 

ben werkzaam op de volgende dagen: Dinsdag, woensdag en vrijdag.  

 

Ik vind het leuk om kinderen te begeleiden en te stimuleren in hun 

ontwikkeling. Werken met kinderen is erg gezellig en geen dag is hetzelfde. 

Mijn belangrijkste taak vind ik er voor te zorgen dat jullie kinderen zich veilig 

voelen en een fijne dag hebben. 

 

Heeft u nog vragen, stel ze gerust. 

Beste ouders en verzorgers,  
 

Graag wil ik mezelf introduceren. 

Ik ben Berna Halil (20). Pedagogisch medewerker in ontwikkeling MBO 

3, ik heb al drie jaar lang stage gelopen bij Academia en Februari 2020 

word ik officieel gediplomeerd. Mijn eerst volgende stap is MBO 4 – 

Specialisatie gaan volgen en tot aan Psycholoog opgroeien. 

 

Mijn functie op de Kdv is Pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Ik 

werk op donderdag, vrijdag en in de vakanties. Met alle passie en 

enthousiasme sta ik er klaar voor om te zorgen voor de juiste opvoeding 

en groei van uw kinderen binnen Academia. 

Als een pedagogisch medewerker beheers ik: 

- Vve certificaat 

- Nederlands 3F 

- EHBO/BHV certificaat 

 

Ik sta open voor al uw vragen. Ik ben elke donderdag en vrijdag aanwezig op de KDV. 

 

Vriendelijke groeten, 

Berna Halil 

Hulpmoeders 
Wij zijn op zoek naar hulpmoeders die ons kunnen ondersteunen in huishoudelijke werkzaamheden op onze 

locaties. Wij willen hulpmoeders op onze groepen inschakelen voor lichte schoonmaakwerkzaamheden zoals 

verzorgen van de was en de afwas, zorgen voor koffie en thee voor de medewerkers en voor het klaarmaken van 

lunch/tussendoortjes voor de kinderen. De hulpmoeder ondersteunt met name op het gebied van schoonmaak 

van de lokalen en het speelgoed. Ze werken nooit zelfstandig en zijn boventallig. Haar doel is pedagogisch 

medewerkers ondersteunen, zodanig dat zij gemakkelijker en met meer aandacht de kinderen kunnen opvangen 

in een schone ruimte.   



Nieuws van de Oudercommissie 
Omdat we dit jaar uitbreiden zijn wij op zoek naar nieuwe ouders van locatie Wonderkids en Bso El Furkan die 

mee willen denken rondom het reilen en zeilen van Academia.  Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de 

oudercommissie stuurt u dan een mail naar oudersacademia@gmail.com.  

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, mail gerust! 

Met vriendelijke groet, 

Nadire Bicakci, Pedagogisch coach/beleidsmedewerker 

n.bicakci@kindcentrumacademia.nl 
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