Nieuwsbrief Academia nummer 2, januari 2020
Beste ouders/verzorgers,
We hebben een druk najaar achter de rug: verbouwen, nieuwe locaties, nieuwe collega’s. Het heeft ons heel
veel inspanning gekost om deze veranderingen (tegelijk!) te realiseren. Wij zijn erg blij met de nieuwe
uitstraling van ’t Paradijsje en trots op de opening van onze nieuwe locaties KDV Wonderkids en BSO El furkan.
Tijdens deze drukke periode hebben wij als organisatie ons best gedaan om de stabiliteit en kwaliteit op onze
opvang te waarborgen. Hierbij hebben wij veel steun van ouders en vrijwilligers gehad. Onze dank hiervoor.
In Nieuwsbrief nummer 2 willen we u op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen en leuke
activiteiten op Academia.
Veel leesplezier en graag tot de volgende Academia Nieuwsbrief!

Sporttalent
De activiteiten van Sporttalent zijn in volle gang op Academia.
Sporttalent is een organisatie die leuke
sportprogramma's aanbiedt met een leerzame touch. Het aanbod
is gericht op drie verschillende gebieden: sport algemeen, yoga en
verdediging. De lessen vinden plaats op BSO Ababil, op maandag
tussen 16.00 en 17.00 en lopen tot oktober 2020.
Juf Marieke verzorgt de yoga-lessen. De reacties van kinderen en
ouders zijn erg positief!
Goed ademen leren we door ademhalingsoefeningen te doen

De Natuurklas
De natuurklas verzorgt workshops op BSO Ababil en BSO El furkan. De
eerste workshop vond plaats op 10 december (BSO El Furkan) en 20
december (BSO El furkan). Op deze dag was een bijzondere gast aanwezig:
een slak uit Afrika!
De Natuurklas is een organisatie die workshops en cursussen geeft op
scholen en kinderopvangcentra. Bij de Natuurklas worden de kinderen
dichter bij de natuur gebracht. Bij jonge kinderen gaat het vooral om het
beleven op een speelse manier van de natuur via de zintuigen en het
stimuleren van creativiteit hierbij. Bij oudere kinderen komt er wat meer
kennisoverdracht bij, maar ook hier geldt dat dit op een leuke
ongedwongen speelse en creatieve manier wordt overgebracht. Met de
Natuurklas gaan de kinderen op hun eigen creatieve manier met plezier
en vol verwondering de natuur beleven.

Kindcentrum Academia staat in het decembernummer
van Kinderopvangtotaal!
Onze pedagogische coach/beleidsmedewerker Nadire is geïnterviewd voor
het vakblad Management Kinderopvang (Kinderopvangtotaal). “Een mooi
magazine en bijzonder dat ik daar nu voor het eerst mijn eigen woorden als
professional kan teruglezen”, zegt Nadire. In het decembernummer is er een
artikel over ‘De rol van pedagogisch coach binnen de kinderopvang’
geschreven. Nadire heeft in het interview haar ervaring en invulling over de functie coach bij Kindcentrum
Academia gedeeld. Het artikel hangt op het bord op locatie Ababil en is binnenkort ook op onze website te
lezen.

Wintervakantie
De wintervakantie is inmiddels achter de rug en het nieuwe jaar is net
begonnen. Deze vakantie stond in het teken van de winter. Er is voor
beide leeftijdsgroepen (0-4 jaar en 4-12 jaar) een vakantieplanning
gemaakt met leuke winterse activiteiten. Zowel de jongsten als de
oudsten hebben in de vakantie genoten!
Voor meer foto’s van onze activiteiten kunt u onze facebookpagina
raadplegen. Vergeet ons niet te liken!

Nieuws uit het team
Na een jaar bij ons gewerkt te hebben wij helaas vorige
week afscheid genomen van onze pedagogische
medewerker Zuliye. Wij wensen haar veel succes in haar
verdere loopbaan.
18 november en 1 december zijn onze nieuwe krachten,
Hanane (pedagogisch medewerker) en Nuray (Fin. Adm.
Medewerker) bij ons gestart. Hieronder volgt een stukje
waarin zij zich voorstellen.

EHBO & BHV
Op 23 november 2019 hebben onze nieuwe medewerkers de EHBO/BHV cursus
gevolgd bij BIR Rotterdam. Een deel van ons team heeft op deze dag de cursus
herhaald. Wij kunnen u met trots vertellen dat het gehele team is geslaagd! Alle
beroepskrachten zijn momenteel in het bezit van een certificaat.

3F Taalcursus
In het kader van de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) zijn onze pedagogische
medewerkers Ozge, Ayse en Busra begonnen met de taalcursus 3F. Wij wensen Ozge, Ayse en Busra veel succes
in dit traject.

VVE
Onze pedagogische coach Nadire en pedagogische medewerker Sema hebben
de Piramide- training voor Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) afgerond. Het
traject heeft een jaar geduurd en is afgesloten met een certificering. Wij
feliciteren Nadire en Sema met het behaalde resultaat!

Training ‘Aan de slag met meldcode’ & ‘Aandacht voor
grensoverschrijdend gedrag’
Onze nieuwe medewerkers hebben van KIKI een training gehad over de nieuwe
meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij hebben kennis
opgedaan in de werkwijze met het afwegingskader. Het tweede deel van de
training ging over het signaleren van grensoverschrijdend gedrag en hoe zij hierbij kunnen handelen. Alle
beroepskrachten van Academia zijn momenteel in het bezit van een certificaat.

Even voorstellen
Asalam alaikum,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Hanane Tafrasti,
ik ben geboren in 1995 en woon samen met mijn man in
Rotterdam. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken om te
koken en bakken, ben ik graag met familie en vrienden en reis ik
graag.
Al tijdens de middelbare school kwam naar voren dat mijn hart
ligt in het werken met kinderen. Werken met kinderen is iets wat
ik altijd al met plezier doe. Na jarenlang werkervaring te hebben
opgedaan op verschillende scholen en in het bezit te zijn van een
onderwijsassistent diploma ben ik mijn passie achterna gegaan
en zal ik vanaf 18 november 2019 starten bij Kindcentrum
Academia als pedagogisch medewerker.
Elke dag is anders en dat maakt het werken met kinderen ook zo
leuk. Samen met de kinderen kletsen, knuffelen, troosten, spelletjes doen, en natuurlijk het verzorgen van de kinderen doe ik
met veel plezier. Ook ouder contacten vind ik erg belangrijk, daarom sta ik altijd open voor een gesprek met de ouders.
Ik zal vanaf 18 november als vaste leidster werkzaam zijn op bso locatie Ababil. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt mij ongetwijfeld ook tegenkomen op de andere locaties van Academia, omdat ik
bijvoorbeeld aan het invallen ben voor een zieke collega.
Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met collega’s, contact met ouders en uiteraard de lieve kinderen.
Met vriendelijke groet,
Hanane Tafrasti
Selam Alaikum, Beste allen,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Nuray de Clercq – Yildiz, ik ben getrouwd en ik heb drie lieve dochters samen
met mijn man. Per 1 december 2019 ben ik bij Kindcentrum Academia gestart als Financieel
Administratief Medewerkster. Dit is een functie die ik inmiddels al een aantal jaar heb
uitgevoerd bij verschillende werkgevers. Mijn werkzaamheden hebben bestaan uit:
debiteuren- en crediteurenadministratie, facturatie, cliëntenadministratie, en boekhouding.
Mensen om mij heen omschrijven mij als enthousiast, nieuwsgierig, integer en loyaal. Ik
beschik over goede contactuele eigenschappen en een gezonde ambitie. Mijn collega’s
weten mij altijd wel te vinden en beschouwen mij als flexibel en een echte doorzetter. Ik vind
het fijn om geordend te werk te gaan, en bij hectische momenten probeer ik de rust te
bewaren. Mijn motto luidt: Kom maar op met die uitdaging!
In mijn vrije tijd verzorg ik al 17 jaar zelfverdediging lessen Yin&Yang Kempo. Deze lessen
zijn voor jongens/meisjes en voor volwassen vrouwen. Hierdoor weet ik gemakkelijk contact
te leggen met jongeren en probeer ik hen telkens te motiveren om het maximale uit hun
dagelijks leven te halen.
Wassalaam, Met vriendelijk groet,
Nuray de Clercq - Yildiz Financieel Administratief Medewerkster academia@ababil.nl Aanwezig: ma/di/do

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, mail gerust!
Met vriendelijke groet,
Nadire Bicakci, Pedagogisch coach/beleidsmedewerker
n.bicakci@kindcentrumacademia.nl

