Nieuwsbrief Academia nummer 3, April 2020
Beste ouders/verzorgers,
Dinsdagavond, 21 april, is tijdens de persconferentie van het kabinet duidelijk geworden dat de
scholen en opvang met ingang van 11 mei weer open mogen gaan. Wat dit voor u als ouder
bij Kindcentrum Academia betekent leest u in deze nieuwsbrief.
Noodopvang i.v.m corona
De komende periode, wat nu bekend is tot 11 mei
2020, zijn kinderopvang en scholen dicht, behalve
voor kinderen van ouders die in vitale beroepen
werken. Dit betekent dat Kindcentrum Academia tot
11 mei noodopvang blijft aanbieden voor kinderen
van ouders die werkzaam zijn in een cruciale
beroepsgroep of vitale sector. De noodopvang vindt
momenteel op één locatie plaats: KDV ’t Paradijsje aan de Burgemeester Gijsenlaan. KDV en BSO
worden op deze locatie geclusterd.
Meivakantie
Conform de nieuwe maatregelen van het kabinet is ‘normale’ vakantieopvang in de meivakantie (24
april t/m 10 mei) niet mogelijk. In deze periode is de opvang uitsluitend open voor noodopvang.
Opvang met ingang van 11 mei
Met ingang van 11 mei 2020 gaat de dagopvang volledig open. Dit betekent dat ’t Paradijsje en
Wonderkids beschikbaar zullen zijn voor reguliere opvang. De kinderen kunnen vanaf deze datum op
hun vaste opvangdagen weer bij ons terecht voor opvang. Wij zullen onze normale openingstijden
hanteren: tussen 07.00 en 18.15 uur.
Met ingang van 11 mei 2020 gaat de buitenschoolse opvang gedeeltelijk open. De bso volgt hierin het
regime van Ababil en El furkan. Basisscholen gaan met hele schooldagen werken. Iedere groep gaat
gesplitst worden en elke splitsing gaat 2 dagen naar school. Voor de BSO betekent dit het volgende.
Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.
Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders is
opgenomen. Over de precieze invulling van de gedeeltelijke openstelling van de bso krijgt u zo snel
mogelijk bericht.
Gesloten
Wij willen u erop attenderen dat wij in de komende weken op onderstaande data zijn gesloten:
5 mei (Bevrijdingsdag)
21 mei (Hemelvaartsdag)
1 juni (Pinksteren)
Compensatieregeling kinderopvang
Het Kabinet heeft op 21 april aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door
blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat
betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum
uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is
nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling.
Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld.
Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de
kinderen op de kinderopvang locatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert. Voor de
uitwerking van de regeling kunt u de website van genoemde organisaties volgen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/ouders
https://www.kinderopvang.nl/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
https://www.boink.info/home

Nieuws uit het team
Juf Esra is met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Hanane zal in mei
met zwangerschapsverlof gaan. Wij wensen beide juffen een fijn
verlof toe en wachten op het baby-nieuws! Juf Berna, die kort
geleden geslaagd is voor haar opleiding, neemt het stokje op de bso
over. Daarnaast komt er uiteraard een tweede juf ter vervanging, dit
wordt later bekend gemaakt. Wij hebben ook goed nieuws vanuit het
team van ’t Paradijsje. Juf Ozge is geslaagd voor haar 3f examen.
Wij feliciteren Ozge met het behalen van haar certificaat!

Al weer 10 jaar voorbij gevlogen!
Kindcentrum Academia bestond in november 2019, 10 jaar! Wij zijn het uiteraard
niet vergeten om dit heuglijk bericht met u te delen. Door de zware
coronatoestanden vonden
we het niet geschikt om de
Kindcentrum Academia bestond in november 2019,
geplande nieuwsbrief van
10 jaar! Een jubileum waar wij bijzonder én terecht
februari/maart 2020, waarin
trots op zijn. De jaren zijn voorbij gevlogen; we
we een enthousiast stukje over het jubileum
hebben geschreven, met u te delen. Nu we van
hebben wat afgelachen, leuke activiteiten
het kabinet het nieuws hebben gehad om na 11
georganiseerd en niet te vergeten veel nieuwe
mei voorzichtig te mogen opstarten, willen we
kinderen en ouders hebben Academia gevonden.
alnsog het volgende met u delen.
We kunnen het dan ook niet vaak genoeg zeggen:
IEDEREEN BEDANKT! Ook zijn we dankbaar voor
de vele samenwerkingen die we hebben met de
Oudercommissie, IBS Ababil en IBS El furkan.
Nieuws uit de OC

Lieve berichten
Onwijs bedankt voor de lieve en leuke berichten die we hebben mogen ontvangen van de kinderen en
ouders. Eén ding is duidelijk: wij missen jullie ook!
Zorg a.u.b. goed voor uzelf en uw naasten en Inshallah tot snel!
Kindcentrum Academia wenst u een fijne en gezegende Ramadan toe.
Met vriendelijke groet,
Nadire Bicakci
Pedagogisch coach/beleidsmedewerker
Kindcentrum Academia

