Kindcentrum Bamboe zoekt een leerkracht voor groep 1 per 1
januari 2019, 40 uur.
Wij bieden
Dit betreft een tijdelijke vacature voor een jaar, met uitzicht op
verlenging.
Op dit moment zitten er ongeveer 400 kinderen op school en zijn
ongeveer 40 medewerkers betrokken bij ons onderwijs.
Bamboe is de plek waar iedereen de kans krijgt met zijn talent
glans te geven aan zijn eigen ontwikkeling. De school heeft een
ruim aanbod voor de kinderen, maar ook voor ouders.
Kindcentrum Bamboe werkt vanuit één visie aan één doorlopende
ontwikkeling; opvang, voorschool en basisschool werken met
dezelfde methodes
zodat elk kind zich in een veilige, stabiele omgeving vol vertrouwen
kan ontwikkelen.

Wij zoeken
Op Kindcentrum Bamboe zijn we op zoek naar een nieuwe collega!
Doordat we veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen krijgen
starten we per 1 januari een instroomgroep 1. Het betreft een
aanstelling voor 40 uur.
Solliciteren
Voor informatie en reacties kun je contact opnemen met Chaska
Smit
070-3662011
smit@dakkindercentra.nl
Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature?
Voor meer informatie over ons Kindcentrum;
zie www.kindcentrumbamboe.nl
Kindcentrum Bamboe zoekt een enthousiaste leerkracht voor
groep 3 met ingang van 1 januari, of zo spoedig mogelijk
daarna.
Door vertrek van een collega ontstaat een vacature in groep 3.

Dit betreft een tijdelijke vacature voor een jaar, met uitzicht op
verlenging.
Het betreft een aanstelling voor 23 uur.
Op dit moment werken we op school met 400 leerlingen in 18
groepen en zijn er ongeveer 40 medewerkers betrokken bij het
onderwijs.
Wij bieden
In de groepen 3 wordt het spelend leren dit jaar opgezet. Je komt
terecht in een enthousiast team waar de onderwijsontwikkeling in
de richting van meer betrokkenheid en eigenaarschap van
leerlingen volop aan de gang is.
Bamboe is de plek waar iedereen de kans krijgt met zijn talent
glans te geven aan zijn eigen ontwikkeling. De school heeft een
ruim aanbod voor de kinderen, maar ook voor ouders.
Kindcentrum Bamboe werkt vanuit één visie aan één doorlopende
ontwikkeling; opvang, voorschool en basisschool werken met
dezelfde methodes zodat elk kind zich in een veilige, stabiele
omgeving vol vertrouwen kan ontwikkelen.
Solliciteren
Voor informatie en reacties kun je contact opnemen met Marieke
Vreeburg.
070-3662011, vreeburg@kindcentrumbamboe.nl
Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature?
Voor meer informatie over ons Kindcentrum; zie
www.kindcentrumbamboe.nl

