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Stints 
 

Iedereen op kindcentrum Bamboe is geschrokken van het ongeluk in Oss 
met de Stint. Wij hebben op Bamboe twee Stints die regelmatig op alle 
punten worden gecontroleerd. Als er iets mis is, dan wordt dat direct door 
een deskundige gerepareerd. 
In afwachting van het onderzoek in Oss hebben we besloten de Stints even 
te laten staan. 
 
  

Informatie uit Bamboe 
Deze week is juf Iris met zwangerschapsverlof 
gegaan. We wensen haar een mooie tijd en een 
heerlijk gezonde baby toe. 
Juffrouw Asha (gr. 4) zal met de herfstvakantie met 
pensioen gaan. Juffrouw Esther zal haar taak 
overnemen op Bamboe. Alvast beiden veel succes en 
plezier toegewenst. 

 

Kennismakingsgesprekken 

Staking 2 oktober 

Werknemers uit de zorg, onderwijs, politie en 
defensie wordt opgeroepen om op dinsdag 2 
oktober naar Den Haag te komen. Vakbond 
FNV en beroepsverenigingen uit de publieke 
sector houden dan een protestbijeenkomst.  

Het protest richt zich tegen de hoge werkdruk, 
achterblijvende lonen en de groeiende 
personeelstekorten. Daarnaast vinden de 
organisaties het moeilijk te verteren dat het 
kabinet 2 miljard euro besteedt aan het 
afschaffen van de dividendbelasting, terwijl de 
problemen in de publieke sector steeds groter 
worden. 

U krijgt nog bericht of Bamboe meedoet en 
welke gevolgen dit heeft. 

 
Op school zijn er al veel gesprekken gevoerd 
tussen ouders en leerkrachten om met elkaar 

kennis te maken. Als je 
elkaar al kent, dan stap 
je wat gemakkelijker op 
elkaar af om vragen te 
stellen. Er zullen nog 
gesprekken volgen, 
soms voor een 
kleinigheid, maar 
natuurlijk ook om de 
vorderingen te 
bespreken. U ontvangt 
hierover bericht.  
 

 
 
 
 

Leerlingen-raad 
 
Graag stellen wij de leerlingenraad aan jullie 
voor : Esra (5a), Ada (5b), Elif (6a), Jack (6b), 
Baran (6c), Soufari (7a), Faris (7b). Naomi (8b), 
Salah-Eddine (8a). 
De leerlingenraad heeft er zin in en als er 
vragen zijn voor de leerlingenraad dan zijn zij te 
bereiken via 
leerlingenraad@kindcentrumbamboe.nl 
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First Lego              

League                  
Dit jaar is het onderwerp van de first lego league 
into orbit oftewel in de ruimte. De first lego 
league is een wedstrijd waarbij je moet 
onderzoeken, bouwen en samenwerken. Het 
doel van lego league is om een robot te bouwen 
die allerlei missies moet gaan uitvoeren en de 
teams doen onderzoek  naar een probleem die 
met het thema te maken heeft en ook in de echte 
wereld speelt. Dit jaar zijn er twee teams. Het 
ene team heeft een probleem over water 
recyclen in de ruimte en het andere team heeft 
een probleem over planten verbouwen in de 
ruimte.                                                                                                                                                            
 

Cultuurborrel bij de dagopvang 
Op donderdag 27 september was er een feestelijke 
borrel voor ouders en kinderen bij de dagopvang. 
Een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
lekkernijen uit andere culturen te proeven. We 
gebben gedanst en genoten. Ouders vertelden 
persoonlijk wat zij voor lekkers gemaakt hadden. 
Cynthia bedankt voor de organisatie.  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handbal bij SOS Kwiek 
Op de dag van de sportdag ‘s middags weer 
handballen en dan nog winnen ook!  
Van harte gefeliciteerd!! 
 

 

 
Sportdagen 

Op woensdag 19 en woensdag 26 september zijn er 
weer geslaagde sportdagen gehouden voor de 
onderbouw en bovenbouw. Het weer was goed en de 
kinderen hebben veel plezier gehad.

 
Alle ouders heel erg bedankt voor jullie komst en 
hulp. 
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U vindt hem vast ook heel mooi. We zijn 
dankbaar en trots omdat we een vleugel cadeau 
hebben gekregen.  
Er kan door muzikanten die hebben leren spelen 
altijd op gespeeld worden.  
We zijn er ook zuinig op. Het is geen speelgoed. 
Helpt u ook mee door er op te letten dat er met 
respect mee wordt omgegaan? 
Dank u wel. 
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2545 NV Den Haag   

070 3662011     
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Buggies 
 
Vooral in de smalle gang in school kan het 
behoorlijk druk zijn. Met brengen en halen zien 
we ook veel buggies in de school. 
Voor baby’s snappen we best dat dit niet anders 
kan.  
Het leidt soms wel tot irritatie. Iedereen wil graag 
zijn/haar kind snel halen of brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het meenemen van een buggie is niet altijd 
nodig 
De buggies voor de wat grotere kinderen kunnen 
in de poort geparkeerd worden. Die kinderen 
kunnen lopend mee naar binnen. We zien ook 
ouders die hun kleintje even op de arm nemen. 
 
Op die manier laten ouders zien dat ze 
meedenken en helpen aan de oplossing van het 
fileprobleem. Doet u ook mee? 
 

Zaterdagschool 

De zaterdagschool is op 22 september gestart 
en zit nu al vol.  
Voor zowel de groepslessen als de bijlessen is 
er een wachtlijst. 
Op 1 oktober starten de muzieklessen: gitaar, 
keyboard en viool. 
De groepslessen zijn gratis. Voor de bijles en 
muziekles wordt een vergoeding gevraagd.  
Voor inlichtingen: Raymond Been, 
been@kindcentrumbamboe.nl  
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