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Beste ouders/verzorgers, 

Het jaar is al weer bijna om. Ondanks de gevolgen van Corona kijken we terug op een jaar waarin we 

in goede samenwerking zijn geweest met de ouders, collega’s en de basisscholen voor een veilige en 

plezierige omgeving voor het kind! 

Veel leesplezier en een warme groet namens team Academia     

 

Coronavirus & kinderopvang 

De protocol kinderopvang is opnieuw aangepast na de 

persconferentie van 26 november 2021. Zie hieronder 

nogmaals de link en een korte samenvatting van de 

wijzigingen. Het kabinet heeft op 14 dec besloten om de 

wintervakantie te vervroegen: de Bso’s gaan dicht van 20 

t/m 24 dec ‘21. 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/protocol-kinderopvang-gewijzigd-na-persconferentie-

kabinet/ 

Het snottebellenbeleid voor 
kinderen van 4-12 geldt dat zij 
met alle klachten passend bij 
Covid-19 thuisblijven, dus ook 
bij milde 
verkoudheidsklachten. Met 
een negatieve testuitslag 
kunnen zij weer naar de 
opvang. Kinderen van 0-4 jaar 
kunnen wel met 
verkoudheidsklachten naar de 

opvang. 

De aangekondigde maatregel 
voor algemene sluitingstijden 
tussen 17:00 en 5:00 uur 
geldt niet voor de 
kinderopvang. 
Kinderopvangorganisaties en 
gastouders kunnen hun 
reguliere openingstijden 
hanteren. 

 

Medewerkers in de 
kinderopvang en gastouders zijn 
voor hun werkzaamheden 
uitgezonderd van de wettelijke 
1,5 meter maatregel. Indien het 
niet noodzakelijk is voor de 
werkzaamheden geldt wel het 
dringende advies om 1,5 meter 
afstand te houden van collega’s 
en ouders. 

Kinderen vanaf groep 6 dragen 
op de BSO geen mondkapje. 
Op de BSO is 
cohortering niet verplicht. De 
Bso’s gaan dicht van 20 t/m 24 
dec 21, een vervroegde 
wintervakantie. 

Voor pm’ers  die niet 
immuun zijn geldt: preventief 
zelftest op het 
coronavirus. Door dit 
regelmatig te doen (2 keer in 
de week) weten zij eerder of ze 
besmet zijn. 

Kinderen vanaf groep 6 op de 
BSO hoeven zich niet nog 
eens zelf te testen naast de twee 
zelftesten op de basisschool. 

 

Medewerkers op de BSO 
zijn niet verplicht zichzelf twee 
keer per week te testen. 

 
 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/protocol-kinderopvang-gewijzigd-na-persconferentie-kabinet/
https://www.kinderopvangtotaal.nl/protocol-kinderopvang-gewijzigd-na-persconferentie-kabinet/
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De herfstvakantie (18-22 okt) 

De herfstvakantie is achter de rug en de wintervakantie staat alweer voor de deur. Hieronder enkele 

foto’s van de leuke activiteiten die de kinderen tijdens de afgelopen vakantie hebben gedaan. 

 

Ook kunt u veel 

foto’s terugzien 

op onze facebook-

pagina. U vindt 

deze pagina op:  

Ouder en 

Kindcentrum 

Academia | 

Facebook 

 

 

 

Bij het samenstellen 

van het 

winterprogramma 

krijgen wij hulp van 

de oudercommissie. 

Onze dank hiervoor! 

Binnenkort ontvangen 

de ouders die 

vakantieopvang 

hebben afgenomen, 

het programma van de wintervakantie in hun inbox     

 

Thema ‘verkeer’ op de KDV-locaties 

De wereld van uw kind wordt steeds groter. Sommige kinderen zitten 

stilletjes om zich heen te kijken als ze met u meerijden in de buggy, op de 

fiets of in de auto. Intussen nemen ze alles in zich op. Andere kinderen 

wijzen, vragen en praten met u over van alles en nog wat, dat ze zien. 

Echte verkeersdeelnemers zijn jonge kinderen nog niet. Maar ze maken  wel 

degelijk deel uit van de groep voetgangers, fietsers en autorijders die zich 

aan veiligheids- en verkeersregels moet houden.  

Uw kind raakt zo op een vanzelfsprekende manier vertrouwd met de regels 

en de routines in het verkeer. Daarom nemen we tijdens thema verkeer, 

zowel binnen in de groep als buiten op het speelplein de verkeersregels nog eens goed door. 
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                       Dag van de vrijwilliger 7 december 2021 

Ieder jaar, op 7 december, vindt de Nationale Vrijwilligers 

dag plaats. Dat is op z'n minst een bedankje waard! Ook bij 

ons zal deze dag niet opgemerkt voorbij gaan. Een dag om 

hen in het zonnetje te zetten, mag dan ook zeker niet 

ontbreken. 

We zijn erg blij om vrijwilligers Jamila en Sule in ons team te 

hebben     

 

 

Kunstworkshops/ natuurklas 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is medegedeeld zijn we 5 oktober gestart 

met de kunstworkshops van gastvrouw Zaida. Zij is er één keer per twee 

weken, op de dinsdagen aanwezig op buitenschoolse opvang Ababil.   

In 2022 zullen de natuurlessen van de Natuurklas weer van start gaan. 

Marlies heeft vorig jaar met succes de natuur klas-workshops aan de 

kinderen verzorgd. In januari ’22 start zij op de vrijdagmiddagen op kdv 

Wonderkids en op BSO Ababil. Na de voorjaarsvakantie zal zij ook op BSO 

el Furkan de natuurlessen vervolgen. 

 

Nieuwe personeelsleden 

 

We hebben de afgelopen maanden nieuwe 

personeelsleden aangenomen. Rumeysa Dalkiran en 

Imane Jahouari werken beide op bso Ababil en ze 

worden momenteel ingewerkt door onze ervaren 

pm’ers. Vanaf januari 2022 zal pm’er Arzu Demir op 

kdv het Paradijsje starten. Binnenkort ontvangen de 

ouders van het kinderdagverblijf een voorstelbrief van 

Juf Arzu. We verwelkomen deze nieuwe krachten     

 

Afscheid Juf Busra, Hanane en Kader 

Na een poosje bij ons gewerkt te hebben, hebben juf Hanane, juf Busra en juf Kader ervoor gekozen 

om afscheid van ons te nemen.  

Wij bedanken hen voor hun inzet en we wensen hen veel succes in hun verdere loopbaan en carrière. 

De ouders, de kinderen en het team zullen deze lieve juffen heel erg missen.  

De laatste werkdag van juf Busra is 29 december 2021. 
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Baby is born! 

Zoals jullie weten was onze beleidsmedewerker Nadire in verwachting voor haar 

2e baby. Zij was in november met zwangerschapsverlof gegaan. Ondertussen is zij 

bevallen van een prachtige mooie zoon     We feliciteren haar van harte en 

wensen haar en haar gezin veel gezonde mooie jaren toe! 

 

3F Taalcursus  

In het kader van de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 

(Wet IKK) heeft juf Ebru de taalcursus 3F gevolgd. En zij is onlangs geslaagd! 

Proficiat! 

 

 

 

EHBO/BHV (BHV=Bedrijfshulpverlening ) cursus  

Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin een ander (dringend) hulp 

nodig heeft. Waar en wanneer dit is, is nooit te voorspellen. Dankzij de 

kennis die je tijdens een cursus Ehbo opdoet, ben je er echter altijd op 

voorbereid.  

 

Onze pm’ers hebben op 13 nov de Ehbo en bhv cursus met succes doorlopen.  

Als gecertificeerde EHBO’er weten ze hoe ze moeten optreden bij een wond 

of een ongeval.  

Onze dank aan instructeur Mural Altun (www.birbhv.nl)  en gefeliciteerd 

dames! 

 


