Nieuwsbrief Academia nummer 4, oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hier is hij dan eindelijk! De nieuwsbrief! De zomer is voorbij, de blaadjes verkleuren en vallen langzaam van de
bomen af. De herfst is begonnen!
Thema ‘herfst’ op de locaties
Komende weken gaan we aan de slag met het thema
herfst. Wat gebeurt er allemaal buiten? Welke
veranderingen zien we? Hoe zien de blaadjes er nu uit
en wat zijn kastanjes eigenlijk? We zullen tijdens dit
thema lekker naar buiten gaan om de herfst te
ontdekken, maar ook binnen met het thema werken.
We zullen gaan bekijken met de kinderen wat er
allemaal bij de herfst hoort. Zowel de blaadjes van de
bomen, kastanjes als spinnetjes en insecten. Allemaal
leuke dingen die we kunnen gaan onderzoeken met de
kinderen.

Start nieuwe workshops ‘De natuurklas’
Ook dit schooljaar werken wij samen met De Natuurklas. De natuurklas
verzorgt workshops op KDV Wonderkids, BSO Ababil en BSO El furkan.
De eerste workshop vond plaats op 13 oktober (BSO Ababil), 26
oktober (KDV Wonderkids) en 27 oktober (BSO El furkan). De eerste les
stond in het teken van het thema ‘herfst’.
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.
Sporttalent
Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met
regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Het maakt de bso leuker, kinderen ontdekken het plezier van
sporten en spelen. De activiteiten van Sporttalent zijn ook dit schooljaar in volle gang op Academia. Sporttalent
is een organisatie die leuke sportprogramma's aanbiedt met een leerzame touch. De lessen vinden plaats op
BSO Ababil, op maandag tussen 16.00 en 17.00 en zijn geheel kosteloos.
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Dag van de pedagogische medewerker
Dagelijks zetten duizenden pedagogisch medewerkers zich in voor kwalitatieve goede
kinderopvang. Dat is op z'n minst een bedankje waard! Donderdag 17 september 2020
was dé Dag van de Pedagogisch Medewerker. Ook bij ons ging deze dag niet opgemerkt
voorbij. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wat zijn we blij, samen met kinderen en
hun ouders, dat er zo ontzettend veel goede pm’ers bij ons werken. Een dag om hen in
het zonnetje te zetten, mag dan ook zeker niet ontbreken.

Herinrichting bso-lokaal op IBS El furkan
Enkele weken terug hebben wij de plusklas,
oftewel het bso-lokaal op El furkan een nieuwe
look gegeven. Wij hebben kleine aanpassingen
gedaan in de opstelling, meubilair en nieuwe
materialen ingekocht. Hiernaast volgen een
aantal foto’s van onze locatie.
Aanpassingen pedagogisch werkplan
Aan het begin van het schooljaar hebben wij de
Inspectie op bezoek gehad op BSO El furkan, KDV
’t Paradijsje en KDV Wonderkids. Naar aanleiding
van deze onderzoeken hebben we kleine
aanpassingen gedaan in onze pedagogische werkplannen. De aanpassingen gingen voornamelijk om de
groepsindeling, het aantal kindplaatsen en de inrichting van de ruimten. Via onze website kunt u de aangepaste
plannen terugvinden. Mocht u vragen of opmerkingen hierover hebben, dan verzoeken wij u deze voor 1
december 2020 naar n.bicakci@kindcentrumacademia.nl te mailen. Daarnaast vindt u op onze website een
link naar het LRK (Landelijke Register Kinderopvang) waarop u de laatste inspectierapporten kunt nalezen.
Gezocht: leden voor oudercommissie
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders van locatie Bso El Furkan die mee
willen denken rondom het reilen en zeilen van Academia. Ouders van andere
locaties mogen uiteraard ook reageren! Lijkt het u leuk om deel te nemen aan
de oudercommissie stuurt u dan een mail naar oudersacademia@gmail.com.
Corona
Tijdens de persconferentie van 13 oktober is bekend
gemaakt dat er geen nieuwe maatregelen voor kinderopvang en basisonderwijs worden
opgelegd. Daar zijn wij erg blij om, we kunnen kinderen blijven verwelkomen en ouders
kunnen blijven werken. Ondanks dat er gisteravond geen nieuwe specifieke
maatregelen voor de kinderopvang zijn bijgekomen, willen wij toch een update van het
Protocol Kinderopvang en de beslisboom bij u onder de aandacht brengen.
Meer informatie over praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening
mee gehouden dient te worden in de kinderopvang vindt u in het ‘Protocol
kinderopvang’ (versie 16-102020): https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/update-protocol-kinderopvang-16-oktober/
Handig om te weten
Hieronder vindt u een aantal belangrijke websites die u bij vragen of twijfels op weg kunnen helpen.
•

Bekijk de beslisboom (voor 0 jaar t/m groep 8) bij het beantwoorden van de vraag of uw kind naar de
kinderopvang mag: https://www.boink.info/beslisboom
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•

Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het
RIVM en wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving.
Er is ook een beslisboom voor iedereen ouder dan 12 jaar. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of
u thuis moet blijven of niet: https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/beslisboom-12thuisblijven-of-naar-school-werk-medewerkers-kinderopvang/

Kinderen mogen gebracht en gehaald worden door één volwassene. Wij willen u eraan herinneren om buiten
bij de ingangsdeur te wachten en het overdrachtsmoment met de pm’er kort te houden. Mocht u iets
belangrijks willen bespreken, dan kunt u een telefonische afspraak maken met de pm’er. Ouders en
medewerkers houden ten allen tijde 1,5 m afstand van elkaar.
Bij twijfel of vragen raadpleegt u de website van het RIVM en/of neemt u contact op met uw huisarts.
www.rivm.nl
Start campagne Kinderopvangtoeslag
“Verandert er iets in je situatie, bijvoorbeeld
in je inkomen of het aantal opvanguren?
Geef de wijzigingen dan meteen door via
Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app
Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de
kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt.
Niet te veel en niet te weinig.”
Dat is de boodschap van de campagne die
Belastingdienst/Toeslagen is gestart om
ouders erop te attenderen hun gegevens
regelmatig te checken en zo nodig te
wijzigen. Ook wij als Kindcentrum Academia
helpen u de komende tijd op weg met tips
en informatie over de kinderopvangtoeslag,
bijvoorbeeld via sociale media, website,
nieuwsbrieven etc.

Nieuws uit het team
Even voorstellen: Maryam El Yacoubi
Assalam u alaykom lieve kinderen & ouders (verzorgers),
Mijn naam is Maryam en ik ben de nieuwe leidster op de BSO. Ik ben
geboren en getogen in Amsterdam! Vorig jaar ben ik getrouwd en verhuisd
naar omgeving Rotterdam. Ik heb mijn HBO Pedagogiek diploma op zak en
zit vol frisse, positieve energie! Deze energie zal ik inzetten om te zorgen
dat de kinderen zich geen moment vervelen bij ons.
Tot ziens op de BSO ☺
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Even voorstellen: Rumeysa Calik

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

4

