Nieuwsbrief Academia
Nummer 8, maart 2022
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u elk kwartaal een nieuwsbrief waarin de laatste
ontwikkelingen en de activiteiten worden medegedeeld.
Veel leesplezier en een warme groet namens team Academia
De wintervakantie en de voorjaarsvakantie
De voorjaar en de wintervakanties zijn achter de rug. Zoals u weet konden veel uitjes in de
wintervakantie helaas niet doorgaan ivm de lockdown, maar wij hebben er het beste van gemaakt
natuurlijk! Hieronder ziet u enkele foto’s die de kinderen tijdens de afgelopen vakanties hebben
gedaan. U kunt ook veel foto’s terugzien op onze facebook-pagina. U vindt deze pagina op:
Ouder en Kindcentrum Academia | Facebook
Wintervakantie: bij het samenstellen
van het winterprogramma kregen
wij hulp van de oudercommissie.
Onze dank hiervoor!
Links: de bieb was in de winter
gelukkig wel open voor onze jongste
bezoekers
Rechts: We hebben klimparadijs
Beestenboel bezocht in de
voorjaarsvakantie.
VOORJAARSVAKANTIE
Links: de BSO
kids hebben
heerlijke pizza’s
gemaakt!
Rechts: maak je
eigen design tas
& alle kinderen
hebben volop
genoten van
verschillende
spelletjes zoals
twister XXL, springkussens etc. van de Partykoning!
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De nieuwe huisstijl van Academia

Onze nieuwe logo en website
www.kindcentrumacademia.nl

De oudercommissie
De website van de oudercommissie is ook aangepast naar de nieuwe huisstijl van Academia. U kunt
dat terugzien op de eigen website van de oudercommissie: www.oudersacademia.nl
Mocht u interesse hebben om deel te nemen of u heeft een vraag/opmerking, dan kunt u een mailtje
sturen naar de leden van de oudercommissie: oudersacademia@gmail.com
De Oudercommissie leden zijn als volgt: Nassira, Zehra, Sunduz en Debbie.
Ouderapp: foto’s voor ouders
Het is vanaf begin dit jaar mogelijk dat de leidsters u via de locatie-telefoon foto’ s van uw kind(eren)
versturen. Dat kan via de OuderApp. Maar omdat we willen dat de leidsters zich vooral focussen op
het kind/werk en niet continu bezig zijn met administratie, hebben we het versturen van foto’s
geminimaliseerd naar ongeveer 1x per 2 weken. Later komen er andere communicatie
mogelijkheden bij, zoals het afmelden van uw kind ed.
De Natuurklas
Contact met de natuur voedt het vermogen van het kind tot creativiteit
en verbeelding, schoonheid, identiteit,
fascinatie en ontdekking, spel en
avontuur, communicatie en
inlevingsvermogen. De natuur biedt
kinderen ontspanning en vooral heel
veel plezier. Daarom hebben we de
Natuurklas gevraagd om ook dit jaar
de natuurlessen bij ons te verzorgen.
In januari 2022 zijn ze van start
gegaan. Marlies en Marjolein
verzorgen deze leuke lessen op drie locaties, namelijk op: KDV
Wonderkids, op BSO Ababil en op BSO el Furkan. Zie voor meer
informatie: www.denatuurklas.nl
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Skate workshop door Skate days
Vanaf 14 februari 2022 krijgen de kinderen van een ervaren skater
workshops waarin ze leren skateboarden. De workshops zijn geschikt
voor deelnemers vanaf 7 jaar. Dat betekent dat de oudere kinderen van
bso Ababil hieraan kunnen deelnemen. Ze hebben bij Skate days een
speciaal programma ontwikkeld waardoor de basis goed wordt
aangeleerd. Daarnaast spelen zij in op de behoeften van onervaren
deelnemers en bieden binnen de groep ook persoonlijke begeleiding. Zie
voor meer info: https://www.skatedays.nl/workshops

Skateboarden leert het
kind over doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen,
grenzen verleggen, vallen en opstaan en plezier
hebben.

Nieuwe personeelsleden
Arzu Demir is in januari 2022 bij ons gestart op locatie KDV het Paradijsje. Mirjam Oulad Alil Hadj zal
per 11 maart ’22 op Kdv ’t Paradijsje en Kdv Wonderkids beginnen insaAllah. Hieronder leest u de
voorstelbrief van juf Arzu. De voorstelbrief van juf Mirjam krijgt u binnenkort via de mail insaAllah!
Salamoe alaikom beste ouders en verzorgers!
Graag wil ik mijzelf even aan u voorstellen :
Mijn naam is Arzu Demir. Ik ben 23 jaar oud en kom uit Rotterdam. Ik heb de
opleiding onderwijsassistent niveau 4 afgerond en nu doe ik de opleiding AD
Ondernemen op het HBO. Hiernaast volg ik nu ook de cursus NGT
(Nederlandse Gebarentaal).
Mijn hobby's zijn boeken lezen, creatief bezig zijn en spelletjes spelen. Ik ben
heel erg enthousiast om te beginnen en hierdoor u en uw kind beter te leren
kennen.
Groetjes, Arzu Demir.
Piramide cursus (VVE)
Per 21 februari 2022 is het VVE programma Piramide van start
gegaan. Juf Rumeysa van KDV Wonderkids volgt deze cursus
samen met de leerkrachten en de leidsters van ibs Ababil en
kinderopvang Noah. Piramide ie een educatief programma
voor jonge kinderen. Het helpt de leidsters om kinderen goed
te begeleiden in de ontwikkeling. Door een combinatie van
activiteiten en thema’s krijgen ze in een veilige omgeving grip
op de wereld. Wij volgen de thema’s die op de jaarplanning
van Piramide staan. Om de 4 a 6 weken krijgt u informatie van de leidsters over het thema.
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Ook kunt u foto’s terugzien op onze facebookpagina. Zo hadden we in januari thema ziek en gezond
behandeld.
Thema ‘ziek en gezond’ op de KDV-locaties

Meestal duurt ziek-zijn kort en gaat het leven van alledag daarna weer gezond en wel verder. Ook
kinderen zijn wel eens ziek of ervaren van dichtbij dat papa, mama, broertje of zusje ziek is.
Tijdens het thema “ziek en gezond” hebben we met de kinderen gespeeld alsof we dokters zijn en
hebben we de poppen of de knuffels verzorgd. De pop of de knuffel een pleister plakken, in bedje
leggen en iets te eten of drinken geven, dat hoort allemaal bij dit thema.
Soms nodigen we bij een thema een gastdocent uit. Mondhygiëniste M. Farhadi Akinabad was onze
gastdocente in januari. De kinderen van KDV het Paradijsje en KDV Wonderkids hebben veel geleerd
van haar kindvriendelijke uitleg.

Coaching door Hanneke van Stichting Aanzet.
Op 20 januari 2022 heeft het team van Hanneke een workshop gehad over de 6
interactievaardigheden. Coach Hanneke neemt tijdelijk de taken over van coach Nadire tijdens haar
zwangerschapsverlof. Hanneke heeft in februari en maart afspraken gemaakt met de leidsters om ze
1 op 1 te coachen en te begeleiden.

Welkom baby!
Zoals jullie weten was onze vaste leidster van KDV ‘t Paradijsje juf Ozge in
verwachting voor haar 2e baby. Zij is begin februari bevallen van een prachtige
mooie dochter
MasaAllah!
We feliciteren haar van harte en wensen haar en haar gezin veel gezonde mooie
jaren toe!
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