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Beste ouders/verzorgers,
Over enkele weken begint de zomervakantie al weer Dit is maw de
laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. U kunt de laatste ontwikkelingen en de activiteiten op uw
gemak hieronder lezen.
Veel leesplezier en een warme groet namens team Academia:))

De meivakantie

De meivakantie is inmiddels achter de rug. Hieronder ziet u enkele foto’s die de kinderen tijdens de
afgelopen vakantie hebben gedaan. U kunt ook veel foto’s terugzien op onze facebook-pagina. U
vindt deze pagina op: Ouder en Kindcentrum Academia | Facebook

Links: kinderen zijn leuk
aan het bowlen:))

Rechts: een bezoek aan
kinderboederij het Geertje

De ouderapp

Zoals u inmiddels via de mail op de hoogte bent gebracht, hebben we sinds begin april Ipads
aangeschaft op de locaties. Onze administratiekantoor Kidsadmin/Novict heeft u de mail verstuurd

over deze handige Ouderportaal (app).

U kunt via het ouderportaal:
• Het opvangrooster van uw kind zien;
• Extra opvang aanvragen of aanvragen wijzigen;
• De activiteiten van uw kind zien (logboek);
• Berichten sturen naar de medewerkers van de
kinderopvang;
• Foto’s van uw kind zien;
• Een wijziging in uw gegevens doorgeven;
• Documenten inzien en downloaden.
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De Natuurklas

Links: Op zoek naar mieren:))

Rechts: kinderen leren met zelf
gevonden voorwerpen om een
pijl en boog en maken:))

De natuurlessen zijn volop bezig.
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

Nieuwe personeelsleden

Het is erg krap op de arbeidsmarkt momenteel, maar elhamdulillah is het ons gelukt om 2 nieuwe
personeelsleden aan te nemen:)) Juf Rahma is 9 mei gestart op bso Ababil. Juf Cennet gaat 1 juni
starten op kdv het Paradijsje. Hieronder leest u een korte voorstelstukje van juf Rahma. Het
voorstelstukje van Juf Cennet mail ik de beste ouders later insaAllah:))

Assalam alaikom beste ouders,

Mijn naam is Rahma en ik ben sinds kort begonnen op bso Ababil.

Ik heb een zoontje van bijna 3 die mij graag bezig houdt ;)

Met mijn pedagogische achtergrond probeer ik de kinderen een fijne

ervaring mee te geven op de bso.

Wellicht tot ziens bij het ophalen van

uw kinderen!

Groetjes,

Rahma

http://www.denatuurklas.nl
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Thema ‘Piramide’: lente en maand Ramadan

Links: kinderen leren alles
over de lente aan de hand
van decoratie spullen op
de thematafel van kdv
Wonderkids.

Rechts: een bezoek aan de
Schiedamse moskee
vanwege thema
Ramadan:))

Coaching door Hanneke van Stichting Aanzet.

Op 20 januari 2022 heeft het team door externe coach Hanneke
een workshop gehad over de 6 interactievaardigheden. Alle
teamleden hebben tevens de afgelopen maanden 1 op 1
coaching gehad. Begin juni krijgen we een evaluatie van haar
coachingsperiode. Coach Hanneke had tijdelijk de taken
overgenomen van pedagogische coach Nadire, tijdens haar
zwangerschapsverlof. Sinds 25 april is onze coach Nadire terug

van haar verlof:))

Zwangerschaspverlof

Zoals velen van jullie weten is juf Ayse in verwachting:)) Juf Ayse gaat
binnenkort met zwangerschapsverlof. As dinsdag 24 mei is haar
laatste werkdag. We wensen haar veel rustdagen de komende
periode en we zien haar graag als kersverse moeder over een aantal
maanden terug op de werkvloer:))

Afscheid

Juf Ozge gaat ons helaas verlaten. We bedanken haar voor haar inzet en de
betrokkenheid en we wensen haar veel succes met haar verdere loopbaan:)) As
dinsdag 31 mei is haar laatste werkdag.


