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Bijna Lente
Na een behoorlijk frisse week lijkt het
er op dat de Lente zich deze week heeft
aangekondigd. Het ruikt anders. De
temperatuur is hoger, de vogels zingen
vaker en harder, de bloemen gaan
bloeien en langzaam zullen er weer
blaadjes aan de bomen groeien.
De school, de dagopvang en
buitenschoolse opvang zijn flink
gegroeid in de afgelopen maanden.
MOOI-welzijn biedt ook steeds meer
activiteiten aan. Het is net of we weer
een nieuwe periode tegemoet gaan
met Bamboe. En we maken er iets
moois van met elkaar.
De nieuwsbrief is altijd verzonden via de mail of ouderportaal of op papier aan de kinderen meegegeven. Ook wij
willen niet teveel papier gebruiken en streven er naar om de nieuwsbrief alleen nog maar digitaal te verzenden.
Zorg dat u bent aangemeld bij één van de digitale programma’s. Vraag het anders even.

Bamboe en verkeer
Regelmatig wordt er te hard gereden in de straten rond
Bamboe. We hebben overleg gehad met de gemeente.
Ze hebben beloofd om te zoeken naar goede
oplossingen.
Ze denken aan een schoolzône en verkeersdrempels.
Maar ook eventueel borden of éénrichtingsverkeer. Het
kan nog even duren, maar we hopen dat er in de zomer
al maatregelen zijn getroffen. Ouders en bezoekers
vragen wij zich te houden aan de verkeersregels en te
rijden en te parkeren zoals het hoort. Houd rekening met
elkaar!

Voorleeswedstrijd
Op 21 februari was de finale van de voorleeswedstrijd
voor kinderen. De kandidaten konden allemaal geweldig
voorlezen. De zaal zat vol spanning te luisteren. Er kan
maar één de eerste zijn. De winnares kwam uit groep 6b:
Zineb .
Alle deelnemers kregen een boek als prijs. Een boek lezen
is leuk, voorlezen is leuk. Doen dus!
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Internationale vrouwendag 8 maart 2018
MOOI-welzijn heeft voor deze vrouwendag allerlei
activiteiten georganiseerd op Bamboe.
Er is gedanst, gegeten en veel vrouwen hebben
genoten van de geslaagde bijeenkomst.
Iedereen bedankt voor de hulp.

Op de agenda bij MOOI-welzijn:
14 maart een voorlichting over “Puber zijn in
twee culturen” en
21 maart een voorlichting over “Leren leren
en leerbewust” door Wendy.
De voorlichtingen beginnen rond 9.15 uur tot
10.45 uur boven in het cursuslokaal.
Komen!

Peuterleerplek Bamboe
Bij de peuters spelen en leren we deze weken rondom de
thema’s kleding en wonen. We voelen aan allerlei stofjes,
spelen met knopen, leren de namen van de
kledingstukken. Ook praten we over huizen en
meubelstukken.
Binnenkort is er een bijeenkomst voor de ouders. We
willen u graag vertellen wat er allemaal gebeurt op de
peuterspeelplek. We maken daarom nu filmpjes van de
kinderen tijdens het spel, in de kring en tijdens het eten.
U krijgt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Vrijdag begint Chantal op de C en D-groep. Zij komt Katja
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Team peuterleerplek Bamboe.
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