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KDV: Bezoek aan kinderboerderij De Bokkesprong 

BSO & KDV: Viering Eid al Adha 

Nieuwsbrief Academia 

nummer 6, september 2021 

Beste ouders/verzorgers, 

Hier is hij dan eindelijk! De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar!  
 
Terugblik zomervakantie 
De zomervakantie is achter de rug en het kersverse schooljaar staat alweer voor de deur. Informatie genoeg dus 
om een nieuwsbrief mee te vullen. Met de nieuwsbrief proberen we iedereen die hier interesse in heeft op de 
hoogte te houden van wat er bij ons allemaal gebeurt. Dit doen we ook met onze facebook-pagina. Heeft u hem al 
“geliked”? Ouder en Kindcentrum Academia | Facebook 
 
Op facebook en met deze nieuwsbrief kunt u ook “mee” ervaren dat we op Kindcentrum Academia een geweldige 
zomer achter de rug hebben. Op de BSO zijn veel activiteiten georganiseerd en de kinderen regelmatig erop uit 
getrokken. Maar ook op het kinderdagverblijf waren de groepen flink bezet en hebben de pedagogische 
medewerkers van alles uit de kast gehaald om er een leuke zomer van te maken. Van musea bezoeken tot 
actieve uitjes: er was veel te beleven! Bij het samenstellen van ons zomerprogramma hebben wij ook hulp gehad 
van de oudercommissie. Zij hebben onder de ouders een klein onderzoek gedaan en namens hen ideeën 
ingebracht voor activiteiten. Nogmaals onze dank hiervoor! Hieronder volgt een kleine foto impressie. 
 
 

 
BSO: Tentoonstelling 'Superstraat'/ Wereldmuseum 

Nieuwe website 
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. De site heeft een 
compleet nieuw jasje gekregen en dat geldt ook voor onze logo. Daarnaast hebben wij de informatie op onze 
website geactualiseerd. Heeft u onze website al bezocht? www.kindcentrumacademia.nl We zijn benieuwd wat 
u ervan vindt. 
 
Coronavirus & kinderopvang 
De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Er gelden nog steeds maatregelen en 
regels. Bijvoorbeeld voor testen en op vakantie gaan. Hieronder vindt u een aantal belangrijke websites die u bij 

vragen of twijfels op weg kunnen helpen.  
Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
Coronavirus & kinderopvang: maatregelen, nieuws en info (boink.info) 

 

https://www.facebook.com/Ouder-en-Kindcentrum-Academia-175309115848011/?ref=page_internal
http://www.kindcentrumacademia.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang
https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang
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Thema ‘Welkom’ op de KDV-locaties 

Twee weken geleden is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Na een lekker lange 

vakantie, is het weer tijd om naar school en naar het kinderdagverblijf te gaan. Sommige 

kinderen hebben misschien weer even tijd nodig om te wennen aan het nieuwe ritme, 

de juffen en misschien zelfs wel nieuwe kinderen… 

Daarom starten we met een nieuw thema: Welkom! Samen met de kinderen gaan we 
activiteiten doen, waarbij de kinderen spelenderwijs weer in het ritme van het 
kinderdagverblijf komen en waarbij het dagritme en de regels op de groep nog eens 
worden besproken. Zo weten alle kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen we er met 
z’n allen weer een leuk jaar van maken. 

 
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 16 september 2021 is dé Dag van de Pedagogisch Medewerker. Ook bij 
ons zal deze dag niet opgemerkt voorbij gaan. 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. 
 
Kunstworkshops  
Jaarlijks worden diverse organisaties ingeschakeld om middels een programma workshops 
aan te bieden op de buitenschoolse opvang. De thema’s variëren van sport tot kunst en van 
natuur tot techniek. De activiteiten die worden aangeboden zijn leuk, leerzaam maar vooral 
ook uitdagend! Wij hebben ervoor gekozen om dit schooljaar iets nieuws aan te bieden: 
Kunst.  
Juf Zaïda zal vanaf 5 oktober één keer per twee weken, op de dinsdagen tussen 15.45u en 
16.45u, workshops geven aan kinderen van de buitenschoolse opvang. De lessen zijn 
bedoeld voor kinderen vanaf groep 3. Juf Zaïda is een bekend gezicht voor de kinderen, 
want zij verzorgt al een tijdje kunstlessen op IBS Ababil. Hieronder stelt ze zich aan u voor. 
“Zaïda. Afgestudeerd aan de kunstacademie St. Joost in Breda in de richting film. 
Werkzaam als workshopbegeleider op basisscholen en sieradenmaker. Houdt ervan om 
met kinderen te werken en samen hun verhalen om te toveren naar beelden.”   

 
Aanpassingen pedagogisch werkplan  
Aan het einde van het schooljaar hebben wij de inspectie op bezoek gehad op BSO Ababil en KDV Wonderkids. 
Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben wij kleine aanpassingen gedaan in onze pedagogische 
werkplannen. De aanpassingen gingen voornamelijk om de groepsindeling en groepsleiding op de BSO’s. Via 
onze website kunt u de aangepaste plannen terugvinden. Mocht u vragen of opmerkingen hierover hebben, dan 
verzoeken wij u deze voor 1 oktober 2021 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 medewerker BSO 
Ben je enthousiast, actief en ondernemend? Kun je voor de juiste balans tussen inspanning 
en ontspanning zorgen? Kom dan ons BSO-team versterken en zet je passie, kennis en 
ervaring in voor de ontwikkeling van onze kinderen. 
Als pedagogisch medewerker op de BSO krijg je het vertrouwen om samen met je collega’s 
de kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar een leuk en leerzaam programma te 
bieden.  

Interesse? Kijk snel op onze website voor de vacature! 

Nieuw lid oudercommissie 

Academia vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven. Wat vinden ouders belangrijk? Wat vinden zij 

goed aan de opvang en waar zien zij nog verbeterpunten? Ouders kunnen invloed uitoefenen via de 

oudercommissie. In verband met het vertrek van een lid van de oudercommissie waren wij dringend op zoek naar 

een nieuw lid/leden. Wij kunnen u vertellen dat wij sinds kort een nieuw OC-lid erbij hebben! Nassira Ensi komt de 

OC versterken. De samenstelling van de nieuwe commissie is als volgt: 

1 Mevrouw N. Ensi, voorzitter 

2 Mevrouw D. Aslan-Flokstra, secretaris 

3 Mevrouw Z. Andac, penningmeester 

Wilt u ook meepraten over het pedagogisch beleid, het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over de gang 
van zaken en helpen om de belangen van ouders en kinderen te behartigen? Laat het ons dan weten via e-mail 
oudersacademia@gmail.com. Extra handen zijn altijd welkom!  
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Daarnaast heeft de oudercommissie een whatsappgroep opgericht voor ouders onderling. Mocht u als ouder 
interesse hebben en willen deelnemen aan deze groep, stuur dan een mail naar het bovengenoemde e-
mailadres. 

 

De kinderopvangtoeslag app: een handig hulpmiddel 

We horen dat veel ouders de website van de Belastingdienst/Toeslagen over kinderopvangtoeslag 

ingewikkeld vinden. Sinds de zomer van 2020 is er voor ouders daarom een handige app. In deze 

app van Belastingdienst/Toeslagen kunt u makkelijk de gegevens van uw 

kinderopvangtoeslagaanvraag inzien. En verandert er iets in uw situatie? Dan kun u in de app heel 

simpel veranderingen doorgeven. We raden u daarom aan de app te downloaden. In het volgende 

artikel van BOINK kunt u meer informatie vinden over de app: 

De kinderopvangtoeslag app: een handig hulpmiddel (boink.info) 

Met uw steun bouwen we samen aan de toekomst van onze kinderen 

 
 
Afscheid Juf Fatma 
Na een poosje bij ons gewerkt te hebben, heeft juf Fatma ervoor gekozen om afscheid van ons te nemen. Wij 
wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan. 
 

https://www.boink.info/nieuws/kinderopvangtoeslag-app-handig-hulpmiddel
https://www.boink.info/nieuws/kinderopvangtoeslag-app-handig-hulpmiddel
https://www.boink.info/nieuws/kinderopvangtoeslag-app-handig-hulpmiddel
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Babynieuws Juf Esra 
Juf Esra is in juli bevallen van een mooie gezonde dochter Dilay Elis. Zij zal nog 
een tijdje verlof houden, maar haar uren worden waargenomen door juf Rumeysa 
en Berna We proberen er dus met elkaar voor te zorgen dat de kinderen op een 
goede vertrouwde manier worden opgevangen 
 
 
Babynieuws Pedagogisch coach/beleidsmedewerker Nadire 

Nadire is in verwachting voor baby #2. Zij gaat in november met 

zwangerschapsverlof. Haar beleidstaken worden deels overgenomen door de 

directie en het team. Dit betekent dat u uw vragen vanaf november kunt richten 

aan info@kindcentrumacademia.nl. Voor het coachen zal er tijdelijk een externe 

professional ingehuurd worden.  

VVE Piramide 

Onze ervaren pedagogische medewerker Ozge van KDV ’t Paradijsje heeft de 

Piramide- training voor Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) afgerond. Het traject 

heeft een jaar geduurd en is afgesloten met een certificering. Wij feliciteren Ozge met 

het behaalde resultaat!  

3F Taalcursus  
In het kader van de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) heeft juf Busra de 
taalcursus 3F gevolgd. En ook zij is geslaagd! Proficiat! 
 
Bedankt voor het lezen! 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 

 

mailto:info@kindcentrumacademia.nl

