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Beste ouders/verzorgers,

De zomer is voorbij en alle kinderen zijn weer lekker aan
het leren op school. Dit is de eerste editie van onze
nieuwbrief voor het schooljaar 2022/2023. Middels deze
nieuwbrief willen wij u op de hoogte stellen van belangrijke informatie over onze organisatie. We
zullen eerst een leuke terugblik werpen op de afgelopen zomervakantie.

Terugblik op de zomervakantie

De kinderen op de verschillende locaties hebben veel activiteiten gedaan en zijn naar leuke, maar
ook leerzame uitjes geweest. De vakantie was begonnen met
een feestelijke viering van de Eid ul-Adha met leuke spelletjes
op het schoolplein. Ook zijn de kinderen van de BSO
bijvoorbeeld naar het maritiem museum en de bibliotheek
geweest, maar ze hebben ook waterpret gehad op het
schoolplein tijdens de warme dagen. Ook hebben ze een aantal
keer samen met hun vriendjes en vriendinnetjes ontbeten in de
klas! De kinderen van de KDV zijn onder andere naar de
kinderboerderij geweest en hebben hun energie lekker kwijt
kunnen raken in het speelparadijs ‘De Beestenboel’. Op de
facebookpagina van onze organisatie kunt u een impressie
vinden van de activiteiten die de kinderen samen met de
pedagogische medewerkers hebben gedaan tijdens de vakantie. Hieronder een paar foto’s die zijn
genomen tijdens de uitjes en activiteiten.

1.
2.

1. De kinderen zijn naar glowgolfen gegaan en hebben plezier gehad.

2. Ook deze zomer zijn de kinderen naar boerderij ’t Geertje geweest. Ze hebben onder andere de
pasgeboren geitjes melk kunnen geven.
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Inspectie BSO Ababil

Tijdens de zomervakantie hebben we een bezoek gehad van de inspectie op BSO Ababil. Wij hebben
hele positieve feedback gekregen naar aanleiding van de inspectie. Wij zijn zeer blij met onze
bekwame pedagogische medewerkers en we streven ernaar om onze kwaliteit altijd hoog te houden.
U kunt het hele rapport teruglezen op onze website www.kindcentrumacademia.nl/informatie/

Nieuws over nieuwe workshop

Het is uw hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan dat we dit jaar al vroeg zijn begonnen met de workshops
voor de kinderen op de BSO’s Ababil en El-Furkan. Dit jaar hebben we gekozen voor een
wetenschapscursus die wordt verzorgt door ‘Mad Science Nederland’. Tijdens de naschoolse cursus
worden de kinderen een aantal weken meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen
zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
We zijn inmiddels al een paar weken gestart en de kinderen hebben het onwijs naar hun zin.
Hieronder een paar foto’s van de afgelopen lessen.

Ook bieden we de kinderen één keer per week een sportactiviteit aan. Deze periode kunnen de
kinderen deelnemen aan tafeltennis op de woensdagen. Dat vindt plaats in de gymzaal van Ababil. Zo
kunnen de kinderen blijven bewegen ondanks het omslaande weer!

Thema “Herfst” op ’t Paradijsje en Wonderkids

In oktober gaan we aan de slag met het thema herfst. Wat gebeurt er allemaal buiten? Welke
veranderingen zien we? Hoe zien de blaadjes er nu uit en wat zijn kastanjes eigenlijk? We zullen
tijdens dit thema lekker naar buiten gaan om de herfst te ontdekken, maar ook binnen met het
thema werken. We zullen gaan bekijken met de kinderen wat er allemaal bij de herfst hoort. Zowel
de blaadjes van de bomen, kastanjes als spinnetjes en insecten. Allemaal leuke dingen die we kunnen
gaan onderzoeken met de kinderen.

http://www.kindcentrumacademia.nl/informatie/
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Landelijke situatie kinderopvang

De kinderopvang branche kampt op landelijk niveau met een enorme personeelstekort. Helaas
moeten kinderopvang organisaties daardoor naar oplossingen zoeken die niet altijd wenselijk zijn,
zoals groepen sluiten of bestaande contracten met ouders verbreken. In totaal zijn er 4000
medewerkers te weinig en dat aantal dreigt op te lopen tot zo’n 35000 in 2025. Het kabinet is op dit
moment op zoek naar allerlei oplossingen en compensaties voor dit landelijk probleem.
Gelukkig hebben wij op Academia nog geen/zelden drastische maatregelen moeten nemen zoals
groepen sluiten of contracten met ouders verbreken. Het is wel duidelijk dat het personeelstekort
ons ook heeft geraakt. Dit proberen wij op te lossen door actief op zoek te gaan naar bekwaam
personeel die ons team komt versterken.

Uitleg over smoelenboek

Zoals jullie wellicht wel hebben gemerkt tijdens het brengen en
ophalen van uw kind, hebben wij te maken met veel
verschuivingen en aanpassingen binnen het team van
Kindcentrum Academia. Wij zijn ervan op de hoogte dat het voor
u als ouder/verzorger verwarrend kan zijn om steeds nieuwe
medewerkers te woord te moeten staan. Daarom hebben wij
besloten om een smoelenboek samen te stellen zodat het
duidelijk is wie u kind opvangt en wat de achtergrond en functie
is van elke medewerker binnen onze organisatie. U ontvangt het
smoelenboek in de loop van de maand oktober in uw mail.

Dag van de pedagogisch professional

Dagelijks zetten duizenden pedagogisch medewerkers zich in voor
kwalitatieve goede kinderopvang. Dat is op z'n minst een bedankje
waard! Donderdag 15 september was dé Dag van de Pedagogisch
Professional. Ook bij ons ging deze dag niet opgemerkt voorbij. 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.

Vacature oudercommissie

Gezocht: leden voor oudercommissie. Debbie heeft al jaren de
oudercommissie vrijwillig vertegenwoordigd en is zeer betrokken
geweest bij diverse projecten bij Academia. Zij is een gedraven,
initatiefrijke, gemotiveerde ouder die veel heeft betekend voor de OC.
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Helaas heeft ze dit schooljaar afscheid genomen van de OC, wat wij volkomen begrijpen. Debbie
heeft een brief over haar vertrek geschreven, in de bijlage kunt u deze brief lezen. Wij wensen haar
veel geluk en blijven zeker nog contact houden.

Met het vertrek van Debbie zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders van locatie KDVWonderkids,
KDV ’t Paradijsje en Bso El Furkan die mee willen denken rondom het reilen en zeilen van Academia.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de oudercommissie stuurt u dan een mail naar
oudersacademia@gmail.com. U kunt ook een kijkje nemen op de eigen website van de
oudercommissie: www.oudersacademia.nl.

Nieuws uit het team

Babynieuws Juf Ayse
Welkom baby! Zoals jullie weten was onze vaste pedagogisch medewerker juf
Ayse in verwachting. Zij is 2 juli bevallen van een prachtige mooie zoon MasaAllah!
We feliciteren haar van harte en wensen haar en haar gezin veel gezonde mooie
jaren toe

Diploma
Juf Rabia en juf Esra K., onze pedagogisch medewerkers in opleiding. Ze zijn beide
kort geleden geslaagd voor de opleiding Pedagogisch Medewerker! Rabia maakt deel
uit van ons team op BSO El Furkan en KDVWonderkids. Esra K. maakt deel uit van ons
team op Bso Ababil en Kdv Paradijsje. Wij feliciteren beiden met hun diploma!

Juf Rahma, onze pedagogisch medewerker/ beleidsmedewerker van BSO Ababil heeft
kortgeleden haar masterdiploma ‘Education and Child studies’ aan de Universiteit van

Leiden behaald!

Training Baby’s In-zicht
In het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) dienen alle pedagogische
professionals die met 0-jarigen werken vanaf 2025 een babytraining gevolgd te hebben. Juf Ebru
van ’t Paradijsje heeft recent de training gevolgd bij Kiki. En zij is geslaagd! Proficiat!

Het doel van de training Baby’s In-zicht is het versterken van de competenties van de pedagogisch
werkers in relatie met 0-jarigen. Pedagogisch werkers leren tijdens deze training om nog sensitiever,
actiever en creatiever te worden zodat ze makkelijker ontwikkelkansen gaan zien, benutten en
creëren.

Juf Merve Atalar en Juf Ayse Er zijn momenteel in opleiding voor de betreffende training.

Afscheid juf Esra
Na zes jaar bij ons gewerkt te hebben wij helaas vorige week afscheid genomen
van onze pedagogische medewerker Esra Baysaloglu. Esra gaat een nieuwe
uitdaging aan in de gastouderopvang. Wij wensen haar veel succes!

Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief! Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen hebben, mail ons gerust!

Met vriendelijke groet,

Rahma Sbita
Nadire Bicakci

mailto:oudersacademia@gmail.com
http://www.oudersacademia.nl

