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Sint
In heel Nederland is het weer feest. Ook Bamboe is versierd in Sintsfeer. De rommelpiet is al geweest. We zien ook hartjes hangen. Dat
komt omdat Piet (die zelf ook verliefd is) de hulp van kinderen vraagt
om een leuke date voor Sinterklaas te vinden. Er zij al 4 juffen
uitgekozen. Het is de bedoeling dat Sint er natuurlijk ook op z’n best
uitziet. Dat wordt spannend op 5 december……

Informatie vanuit Bamboe

Leerlingstop groep 1/2

In de vorige nieuwsbrief stond dat
juffrouw Marieke per 1 januari
directeur wordt van een school in
Zoetermeer. We hebben een nieuwe
teamleider 7-12 jaar gevonden:
Melanie Marcussen. Ze zal in januari
starten. Ze heeft er veel zin in en we
zijn erg blij met haar.
Ook juffrouw Anneke heeft een andere baan
gevonden. We zijn nog op zoek naar en juf die haar
taken vanaf 1 januari wil overnemen in groep 3. Dat
is niet eenvoudig in deze tijd van leraren tekort. We
hopen snel iemand te vinden en wensen haar veel
succes en plezier toe.
Jan Hofman, onze conciërge, is op dit
moment herstellende van een
herseninfarct. We gaan regelmatig
op bezoek en steeds gaat het een
klein beetje beter. Het zal nog enige
tijd in beslag nemen om goed te
herstellen. We wensen hem het
beste.

Tot en met juli 2019 zitten al onze groepen 1 en 2 vol.
Dit betekent dat we naast de kinderen die al
aangemeld zijn geen extra kinderen meer kunnen
plaatsen.
Ook na de zomervakantie (sept 2019) hebben we
een beperkt aantal plaatsen.

Nieuwe aanmeldleeftijd (3j)
Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015
kunnen aangemeld worden met een ingevulde brief
die de ouders omstreeks het 3e jaar thuis ontvangen
van de Gemeente. Ouders kunnen aangeven voor
welke scholen ze kiezen. Als een school geen plek
heeft wordt de volgende school gekozen.
In het schooljaar 2019 – 2020 kan Kindcentrum
Bamboe 37 kinderen plaatsen in groep 1. De
aanmelding wordt over vier periodes in een jaar
verdeeld. Bij teveel aanmelding gaan broertjes en
zusjes voor en daarna de kinderen die van de
Peuterleerplek en Dagopvang komen. Daarna wordt
geloot.
U kunt de regeling uitgebreid teruglezen op de site
van
scholenwijzer
Den
Haag:

Nieuwe groep 1

https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonder
wijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-debasisschool

Vanaf 7 januari zouden we graag starten met een
nieuwe groep voor kinderen die net 4 jaar geworden
zijn. We hebben echter nog geen juf gevonden. We
zullen de start dus uit moeten stellen naar 4 februari.
Kinderen die in januari in deze groep zouden komen
proberen we onder te brengen bij de andere vijf
groepen ½. Ouders van die kinderen krijgen hierover
nog een brief.

Legoleague
Zaterdag 17 november was weer het Haags
technologie festival. Beide teams hebben het goed
gedaan en eruit gehaald wat er in zat. Aan het eind
van de dag gingen we weer naar huis met twee
mooie robotscores en een dag vol nieuwe
ervaringen.
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Fotograaf

PeuterSintplek

Vanaf nu kunt u via internet de foto’s bestellen. Iedere
ouder heeft hiervoor een kaartje ontvangen met
uitleg.

Wij van peuterleerplek Bamboe zijn volop bezig met
het thema sinterklaas, het lokaal is versierd en de
woorden worden aangeboden.
Op vrijdag 30 november mogen de peuters hun
schoen zetten bij de haard. Hopelijk komt piet dan
langs om iets in de schoen te doen. Op woensdag 5
december zijn we open voor de peuters om
sinterklaas welkom te heten, om half negen staan we
buiten. Om kwart over negen mogen we sinterklaas
bezoeken en een liedje zingen en gezellig dansen.
Rond kwart voor tien gaan we terug naar het lokaal
waar hopelijk de sint iets heeft achter gelaten.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig vergeten kinderen hun jas, schoenen of
tas mee te nemen. De overgebleven en gevonden
spullen hangen tegenover de balie aan de kapstok.
Sommige kleding hangt er al een paar maanden. In
december ruimen we de spullen op. We geven dus
nog even tijd om te kijken of er nog iets van uw kind
tussen hangt.

Kerstgedachte
Op donderdag 20 december is er weer een
kerstviering en een kerstdiner. Ook dit jaar zullen
weer lang houdbare levensmiddelen verzameld
worden. De kerk zorgt voor een goede verdeling
onder de mensen die dit goed kunnen gebruiken.
Na 5 december zullen we u meer informatie geven
over het kerstfeest.

Bewegend leren
De peuters van de dagopvang hebben meegedaan
met een activiteit “Bewegend Leren”. In kleine
groepjes van maximaal 6 kinderen konden de
kinderen aan de slag. Door goed te luisteren naar de
opdracht konden zij de opdracht uitvoeren die er
verteld werd, door Puk. Een projector liet beelden op
de grond verschijnen, waar de kinderen op konden
springen. Een opdracht was bijvoorbeeld, soep
maken. De kinderen moesten springen op alles wat
niet in de soep mocht, zodat die ingrediënten
verdwenen.
Zo leren de kinderen sorteren, terwijl ze veel
bewegen en motorisch bezig zijn.
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