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Herfst 
 

De zomer heeft een lange tijd geduurd. Toch zal de herfst niet wegblijven. 
Volgende week is het voor school en de Peuterleerplek herfstvakantie.  
Dagopvang en BSO gaan door in de vakantie. 
In de nacht van 27 op 28 oktober zal de wintertijd in gaan. De klok gaat dan 
één uur achteruit. (van 3.00 uur naar 2.00 uur) 
Ezelbruggetje: “Als het weer achteruit gaat, gaat de klok achteruit.” 

Informatie vanuit Bamboe 
Juffrouw Tedda heeft een andere baan. Dat betekent 
een verandering voor de groepen 1/2A en 1/2C. 
Op maandag, dinsdag en vrijdag zal juf Samantha 
groep 1/2A draaien, op woensdag en donderdag 
blijft juf Gonnie in de groep. 
Vanaf 5 november staat Juf Ati op maandag, 
woensdag en donderdag voor de groep. Op dinsdag 
en vrijdag komt juf Melany bij ons werken in groep 
1/2C.  
Allen veel succes en plezier toegewenst. 

 
Ook juffrouw Marieke heeft per 
1 januari 2019 een nieuwe baan; 
ze wordt directeur op een 
school in Zoetermeer. Dat 
vinden we fijn voor haar en  
feliciteren haar natuurlijk van 
harte. Voor ons is het erg 
jammer dat ze weg gaat. Op dit 
moment is er een 

sollicitatieprocedure gestart voor een Teamleider 7-
12 jaar. We hopen snel iemand aan te stellen. 

Nieuwe groep 1 
Vanaf 7 januari 2019 start er een nieuwe 
kleutergroep voor instromende kinderen die net 4 
jaar geworden zijn. 
Ouders van kinderen die 4 jaar worden in december 
2018 wordt gevraagd om hun kind pas in januari 
2019 te laten starten. De decembermaand is een 
drukke maand. In januari kunnen ze met meer rust 
starten aan hun lange schoolloopbaan. 
In verband met de jonge leeftijd hebben we voor 
deze groep (1F) speciale afspraken: 

- Groep 1F zal niet meedoen aan de LKP-
lessen.  

- De schooltijd voor deze 
kinderen is van 8.30 
uur tot 14.30 uur.  

- Voor de zomervakantie 
bepalen we in welke 
groep 1/2 de kinderen 
het volgend schooljaar 
terecht komen.  

 
 
 

Groene Vingers 

We starten met een nieuw thema na de vakantie: 
“Groene Vingers”. School, dagopvang, 
peuterleerplek en BSO gaan aan de slag met alles wat 
met natuur te maken heeft. Dat komt goed uit, want 
er verandert op dit moment veel in de natuur. Aan 
kinderen zal worden 
gevraagd of Bamboe een 
plant van thuis mag lenen. 
Door het hele gebouw heen 
kun je merken dat we er 
mee bezig zijn. En misschien 
thuis ook wel…  
 
 

Kinderboekenweek                 
Er is veel gelezen en 
voorgelezen. Iedere 
groep heeft een nieuw 
boek gekregen en soms 
werd er op bijzondere 
wijze aandacht besteed 
aan het thema 
“vriendschap”. Iedereen 
heeft wel één of 
meerdere vriendjes of 
vriendinnetjes erbij 
gekregen. 
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VakantiepasClub 
In de herfstvakantie is er weer een nieuw pakket 
activiteiten van de VakantiepasClub mét korting.  
Vogelvriendjes verven een pindakaashuisje bij 
Avonturia de Vogelkelder. In het 
Videogamemuseum spelen gamers allerlei oude en 
nieuwe games. Avonturiers gaan terug naar de 
prehistorie in Sea Life en voor de sportievelingen is 
er een Geheim Agent Bootcamp. Bekijk deze en alle 
andere activiteiten op www.vakantiepas.nl. 
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? 
Geef het dan gratis op via www.vakantiepas.nl. 
 

.  

Fotograaf 1 en 2 november 
Op donderdag 1 en vrijdag 2 november zal er weer 
van alle kinderen van Bamboe en alle groepen een 
foto worden gemaakt. De  bestellingen en betalingen 
lopen via internet. We publiceren geen foto’s op de 
site of op andere media. We doen er alles aan om de 
privacy te waarborgen. Alleen kinderen die op het 
Kindcentrum zitten kunnen op de foto. U hoort na de 
herfstvakantie welke dag ze aan de beurt zijn. 
 

  
Werkmiddagen school 
Data:  6 nov., 14 febr., 11 mrt. en 4 juni. Dit zijn 
middagen waarop de kinderen vrij zijn om 12.00 uur 
(zwemmers om 12.30 uur). De leerkrachten zijn bezig 
met de administratie, rapportage, achterstallig werk, 
voorbereiding, vergaderingen etc.  
 

Peuterdans 
Op dinsdag 9 en donderdag 11 oktober was Theater 

Dakota op bezoek bij de 
dagopvang van Bamboe. 
Zij kwamen peuterdans 
geven op locatie en de 
kinderen hadden plezier 
bij het dansen en bewegen 

op muziek. Er werd onder meer bewogen als een 
trein door een polonaise te lopen en de trein stopte 
bij een dierentuin. In de dierentuin deden we heuse 
dieren na. De kinderen hebben zichtbaar genoten en 
deden goed en leuk mee. 
 

Kinderboekenweek bij de 
dagopvang 
Wij hebben ook meegedaan bij 
de dagopvang van Bamboe. Het 
thema was vriendschap en 
vertrouwen. We hebben 
meerdere keren het boekje 'Snip' 
voorgelezen. Een boek wat gaat 
over een vogel die als enige van 
zijn vriendjes niet durft te vliegen. Ook kwamen de 
kinderen van groep 5 op de dagopvang voorlezen. 
Hierbij hadden de kinderen zelf uit groep 5 een boek 
meegenomen. Het ging over de blauwtje en geeltje 
die, als ze samen tegen elkaar komen, groen worden 
en samensmelten. De kinderen vonden het heel erg 
leuk dat andere kinderen kwamen voorlezen. Zo 
creëren we samen een groepsgevoel met heel 
Bamboe. Vriendschap en vertrouwen.   
 

Mensen - Herfst 
Bij peuterleerplek Bamboe 
sluiten we het thema ‘mensen’ 
af. Na de herfstvakantie 
beginnen we met het thema 
herfst en hebben gelijk in de 
eerste week de herfst 
wandeling met de groepen van 
de peuterleerplek. 

Met wat we hebben verzameld in het bos/park gaan 
we iets moois maken. Bij de afsluiting van het thema 
Bamboe breed laten we dat aan elkaar zien. 
Een leuk thema met veel activiteit.  
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