Nieuwsbrief Academia nummer 5, maart 2021
Beste ouders/verzorgers,
Hier is hij dan eindelijk! De nieuwsbrief! De lente staat weer voor de deur het wordt buiten warmer en warmer.
Steeds meer zien we het zonnetje schijnen en dat betekent dat we veel meer buiten zullen zijn.
Terugblik heropening kinderopvang
Eind januari ontvingen we al het mooie bericht: de basisscholen en kinderopvangcentra voor kinderen van 0 tot
4 jaar gaan weer open! Tijdens de persconferentie op 2 februari werd tijdens de nadere uitwerking hiervan
bekend en op 8 februari was het zo ver. Fijn dat jullie er weer zijn!
Helaas bracht de laatste persconferentie van 8 maart niet het
bericht dat we graag hadden willen ontvangen over de
buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang blijft namelijk
voorlopig nog gesloten, omdat dit tot extra contact tussen kinderen
van verschillende groepen en locaties leidt. Het is echt ontzettend
jammer en we blijven duimen voor verandering. De BSO is voor
noodopvang wel nog steeds geopend. Het aanvragen van de
noodopvang verloopt zoals gebruikelijk per e-mail naar
info@kindcentrumacademia.nl. De noodopvang vindt plaats op bsolocatie Ababil. Dit betekent dat onze locatie op El furkan nog steeds
gesloten is.
Coronavirus & kinderopvang
Hieronder vindt u een aantal belangrijke websites die u bij vragen of twijfels op weg kunnen helpen.
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)
https://www.boink.info/stream/protocol-kinderopvang-corona.pdf
Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Thema ‘ziek en gezond’ op de kdv-locaties
De afgelopen periode zijn we op ’t Paradijsje en
Wonderkids bezig geweest met het thema ‘Ziek
en gezond’. Iedereen is vast wel eens een keer
ziek geweest, vaak zijn jonge kinderen ook nog
een beetje bang voor een bezoekje aan de
dokter. Wat gebeurt er als je ziek bent? Je hebt
pijn, je bent moe en je hebt vaak geen zin om
te spelen. Soms is het genoeg om even goed uit
te rusten want een kusje van mama en papa is
een geweldig medicijn!
Helaas is soms een bezoekje naar de dokter
toch wel noodzakelijk. Dan is het fijn als je kind
weet dat de dokter heel lief is en alleen maar
wil dat je weer helemaal beter word! Op de
groep is er een doktershoek gerealiseerd. De kinderen hebben veel geleerd over allerlei medicijnen, dat je
soms een ‘vies’ drankje nodig hebt om je weer beter te voelen en dat een goede hygiëne en gezond eten
belangrijk is voor je weerstand.
Ook stonden er leuke knutselopdrachten op het programma waarbij de kinderen veel hun eigen fantasie
hebben gebruikt. Een bezoek aan de huisartsenpraktijk en apotheek kon uiteraard niet ontbreken!
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Thema ‘Eten en drinken’ op kdv-locaties
Vorige week zijn we gestart met het nieuwe thema ‘Eten en drinken’. We
beginnen met wat kinderen meemaken als er boodschappen worden gedaan en
als er eten wordt klaargemaakt. We laten hen helpen met fruit en groenten
schoonmaken en we laten hen proeven. Ook praten we over waar al dat eten
vandaan komt, we dekken de tafel en leren liedjes en versjes. Op de groep is een
supermarkthoek gerealiseerd. De kinderen leren welke producten er in de
supermarkt te koop zijn en kunnen ook afrekenen bij de kassa! Wij hebben al
wat lege verpakkingen verzameld, maar hebben uw hulp ook nodig! Mocht u
thuis lege verpakkingen hebben, geef ze dan mee met uw kind. Wij hopen weer
op een leerzame, maar vooral een leuk en gezellig thema!
Bij de start van een nieuw thema ontvangt u van ons een ouderbrochure. In
de ouderbrochure wordt het nieuwe thema geïntroduceerd en staan tips en
suggesties voor thuis.
Workshops van ‘De natuurklas’ op Wonderkids en BSO’s
Juf Marlies en juf Marjolein van de Natuurklas hebben de
afgelopen periode op KDV Wonderkids en BSO Ababil/
Elfurkan leuke en leerzame workshops gegeven. Hierbij de
highlights van de laatste workshops!
•

•

•

•
•

Terwijl het buiten hard aan het dooien was, waren
binnen bij Wonderkids nog echte winterse
temperaturen. De peuters van Wonderkids hebben
een workshop gekregen over ijs & sneeuw.
De lente komt eraan! Vrolijke kleuren van de
krokus, narcis en blauwe druifjes sieren de nog wat
grauwe winterkleuren in de natuur. Peuters maken
kennis met bollen en knollen.
Zwerfafvalafval verzamelen op en rondom het
schoolplein. Ongelooflijk wat de kinderen allemaal
hebben opgeruimd binnen een paar vierkante
meter. Goed werk verricht door deze kanjers van
de bso!
Een workshop over paddenstoelen. Hoe maak je
champignonsoep?
Spinnen! Leren over spinnen. Je hebt ze in alle
soorten en maten. Van kruisspin tot tijgerspin tot
komkommerspin.

De workshops lopen door tot eind maart. Wij kunnen nu al
verklappen dat we in het volgende seizoen hebben
voorgenomen om verder te gaan met nieuwe workshops
van de Natuurklas.
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Onderzoek ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’
In januari heeft u een aantal e-mailberichten ontvangen over Ouderbetrokkenheid 3.0. In samenwerking met
IBS Ababil, IBS Elfurkan en Peuterspeelzaal Noah hebben wij deelgenomen aan het onderzoek
Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit onderzoek is uitgevoerd door Lotte van der Groot van CPS Onderwijsontwikkeling
en advies. Het onderzoek was gericht op het contact tussen de ouders en het team van Kindcentrum Academia.
Goed contact tussen kinderopvang en ouders is namelijk erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het
onderzoek is deze week afgerond en binnenkort krijgen wij de resultaten terug! Deze bevindingen zullen wij
uiteraard ook met u delen en omzetten in actiepunten met als enige doel: een optimale samenwerking tussen
de ouders en het team van Kindcentrum Academia. Wij willen u via deze weg nogmaals erg bedanken voor uw
deelname aan het onderzoek. Zonder uw inbreng was dit goede onderzoek nooit tot stand gekomen.
Dringende oproep: Leden gezocht voor oudercommissie
In verband met het vertrek van een lid van de Oudercommissie zijn wij dringend op
zoek naar een nieuw lid of leden. Via deze weg doen wij een oproep aan
ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Bent u een
enthousiaste ouder en wilt u meedenken over het reilen en zeilen van Academia?
Stuurt u dan z.s.m. een mail naar oudersacademia@gmail.com.

Vijf weetjes over kinderopvangtoeslag
In een jaar kan veel veranderen. Misschien krijg je binnenkort een
nieuwe baan en verandert jouw inkomen. Passen opa en oma meer op,
waardoor je minder kinderopvang nodig hebt. Of breng je een broertje
of zusje naar de opvang. Check in dat geval je aanvraaggegevens en geef
wijzigingen door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag.
Want zo ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet
te weinig. Belastingdienst/Toeslagen geeft uitleg aan de hand van vijf
weetjes.
Wist je dat…
1.
2.
3.
4.
5.

… de kinderopvangtoeslag die je maandelijks ontvangt een voorschot is?
… dit betekent dat de toeslag gebaseerd is op een schatting van hoe jouw situatie er dat jaar uitziet?
En dat de hoogte van het voorschot kan veranderen als er iets verandert?
… het daarom belangrijk is om veranderingen in jouw situatie, zoals in het inkomen of het aantal
opvanguren, meteen door te geven aan Belastingdienst/Toeslagen?
… je jouw gegevens gemakkelijk checkt en wijzigt via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag?
… na afloop van het jaar definitief berekend wordt op hoeveel toeslag je daadwerkelijk recht had?

Tip: Heb je een wisselend inkomen of een wisselend aantal opvanguren? Zet dan voor elk kwartaal een reminder
in je agenda om je gegevens te checken en zo nodig meteen aan te passen.
Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.
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Nieuws uit het team
Even voorstellen: Kader Budak
Lieve kinderen en beste ouders,
Mijn naam is Kader en ik ben 25 jaar oud. Ik heb mijn
onderwijsassistente niveau 4 diploma op zak en ik ben gaan
doorstuderen. Momenteel zit ik in mijn laatste afstudeerjaar en volg
ik de opleiding Social Work.
Vanaf volgende week ga ik werken als pedagogische medewerker op
de BSO Ababil. Ik zal de komende periode aanwezig zijn op de
maandagmiddag en dinsdagmiddag.
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen doet mij goed en verheug ik mij om hiermee
aan de slag te gaan. Ik vind het erg leuk om de kinderen het naar hun zin te maken en dat de kinderen vrolijk en
met leuke verhalen naar huis gaan. Ik hoop tot snel op de BSO!
Even voorstellen: Fatma Firat
As SalamAlaikum lieve lezer,
Mijn naam is Fatma en ik word binnenkort een van de leidsters bij
Academia. Ik ben getrouwd en heb een dochter van 2. Na mijn opleiding
heb ik als pedagogisch medewerker gewerkt, waarna ik een tijdje ben
gestopt en nu wil ik graag weer verder met wat ik leuk vind en dat is met
kinderen werken! Het is voor mij heel spannend, want met kinderen is geen
dag het zelfde. Er is altijd wel iets leuks te doen! Ik verlang ernaar om een
leuke en leerzame periode door te brengen, zowel voor de kindjes als voor
mij. Ontwikkelen stopt nooit, ik hoop dat ik bij Academia heel veel ervaring
op kan doen en nieuwe dingen tegen kom die mij zullen uitdagen. Ik
garandeer op gezelligheid en heel veel plezier ! En dit ben ik :)
Verlof: Juf Esra
Juf Esra is in verwachting voor baby #3. Juf Esra gaat in juni
met zwangerschapsverlof. De vervanging zullen wij intern
oplossen met onze invalpool.
Diploma
Juf Merve, onze pedagogisch medewerker in opleiding, is kort
geleden geslaagd voor de opleiding Pedagogisch Medewerker!
Merve zal ons team als invalkracht versterken. Wij feliciteren
Merve met haar diploma!
3F Taalcursus
In het kader van de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) heeft juf Ayse de
taalcursus 3F gevolgd. En ook zij is geslaagd! Proficiat!
Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief! Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben,
mail ons gerust!
Met vriendelijke groet,
Nadire Bicakci
Pedagogisch coach/beleidsmedewerker
n.bicakci@kindcentrumacademia.nl
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