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Foto’s van activiteiten tijdens de wintervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doktertje spelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik wintervakantie 

De wintervakantie is achter de rug. Wij 
hebben mooie herinneringen gemaakt en 
kijken met veel plezier terug! Hiernaast 
ziet u een foto van een uitstapje naar de 
bioscoop. U kunt ook veel foto’s terugzien 
op onze facebook-pagina.  

Academia Nieuwsbrief, 11 

De afgelopen periode zijn we op kdv 
locaties ’t Paradijsje en Wonderkids bezig 
geweest met het thema ‘Ziek en gezond’. 
Iedereen is vast wel eens een keer ziek 
geweest, vaak zijn jonge kinderen ook nog 
een beetje bang voor een bezoekje aan de 
dokter. Wat gebeurt er als je ziek bent? Je 
hebt pijn, je bent moe en je hebt vaak geen 
zin om te spelen. Soms is het genoeg om 
even goed uit te rusten want een kusje van 
mama en papa is een geweldig medicijn! 
Helaas is soms een bezoekje naar de dokter 
toch wel noodzakelijk. Dan is het fijn als je 
kind weet dat de dokter heel lief is en 

Thema ‘ziek en gezond’ 

alleen maar wil dat je weer helemaal beter 
word! Op de groep is er een doktershoek 
gerealiseerd. De kinderen hebben veel 
geleerd over allerlei medicijnen, dat je 
soms een ‘vies’ drankje nodig hebt om je 
weer beter te voelen en dat een goede 
hygiëne en gezond eten belangrijk is voor 
je weerstand. Ook stonden er leuke 
knutselopdrachten op het programma 
waarbij de kinderen veel hun eigen 
fantasie hebben gebruikt. 

 

 

De kinderen hebben hun eigen slijm 
gemaakt tijdens de wintervakantie 

 

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 

Kindcentrum Academia● Nieuwsbrief 11 ● Februari 2023 



Wij hebben in december het nieuws 
gedeeld over de uitbreiding op BSO 
el furkan. Sinds 11 januari ’23 zijn wij 
naast maandag, dinsdag en 
donderdag, ook op woensdagen 
open op deze locatie. Wat zijn wij blij 
dat we groeien! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Science op de BSO 

Uitbreiding BSO el furkan  Workshops Mad Science Vacature 
oudercommissie  
Gezocht: leden voor 
oudercommissie. Met het 
vertrek van Debbie zijn wij nog 
steeds op zoek naar 
enthousiaste ouders van 
locatie KDV Wonderkids, 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 

 
Lekkage op ’t Paradijsje 
 
Helaas hebben wij op 24 
januari een grote lekkage 
gehad op locatie ’t Paradijsje. 
De lekkage vond aan het einde 
van de dag plaats. Dit 
betekende dat we uit voorzorg 
moesten ontruimen. Een klein 
groepje werd overgebracht 
naar locatie Wonderkids. 
Gelukkig is er geen onveilige 
situatie ontstaan. De locatie 
was helaas wel twee dagen 
gesloten. Ouders die op deze 
dag(en) geen opvang hebben 
kunnen afnemen, hebben een 
mail gehad over de 
compensatie. De locatie is 
inmiddels hersteld en 
schoongemaakt!  
Wij bedanken nogmaals alle 
ouders voor hun begrip tijdens 
de sluiting! 

 

De wetenschapsworkshops van ‘Mad 
Science Nederland’ zijn in volle gang op BSO 
Ababil en El furkan. Tijdens de naschoolse 
cursus worden de kinderen 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! Hieronder een paar foto’s 
van de afgelopen lessen. 
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http://www.oudersacademia.nl/


 

 

 

 

 
Afscheid juf Berna 
Helaas gaan wij binnenkort afscheid nemen 
van een zeer gewaardeerde collega. Juf 
Berna heeft na zes jaar op Academia 
besloten om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Hoewel wij een top- PM’er zullen 
gaan missen, gunnen wij haar een nieuwe 
uitdaging en wensen wij juf Berna heel veel 
succes met haar nieuwe baan en 
toekomstige studie! 
Inmiddels hebben wij een vervanger in 
dienst genomen. Onze nieuwe collega 
zullen wij binnenkort aan u voorstellen! 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inspectie KDV ’t Paradijsje 

Op 17 januari hebben we een bezoek gehad 
van de inspectie op KDV ‘t Paradijsje. 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/ 

 

 

 

Op 24 januari heeft het team in het 
kader van bijscholing een cursus 
gevolgd. Op Academia wordt gewerkt 
met de methode Kijk! 

Kijk! is een instrument voor het in kaart 
brengen van de ontwikkeling van 
kinderen en het ontwerpen van een 
daarop afgestemd ontwikkelingsgericht 
activiteitenaanbod. Kijk! is een 
observatie instrument waarmee het 
ontwikkelingsverloop van jonge kinderen 
op diverse ontwikkelingsgebieden over 
langere tijd kan worden geobserveerd 
en geregistreerd.  

Kijk! cursus 

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 Ayse Er 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. 
 
 

EVC traject 
Kinderopvang 
Wij hebben nog meer goed 
nieuws uit het team. Ayse 
Acikgoz heeft het EVC traject 
met succes afgerond! Dit 
betekent dat zij als 
volwaardige pedagogisch 
medewerker ingezet mag 
worden. Binnenkort zullen 
jullie Ayse meer op de groep 
zien! 
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Smoelenboek 
 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij 
aangekondigd een smoelenboek op te 
sturen. 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 heeft op 24 januari het 
smoelenboek per mail ontvangen. 
 

http://www.kindcentrumacademia.nl/informatie/

