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Pasen
We hebben donderdag 29 maart van een heerlijk ontbijtje
genoten. Er was ook een slaperige paashaas die samen met
de kinderen heeft gedanst. Zo was iedereen weer fit om aan
de dag te beginnen.

Mededelingen

Oud kookt met Jong

1.

Hoe mooi is het om te zien dat 20 kinderen samen met
20 ouderen en 5 vrijwilligers het eten bereiden en samen
opeten. Dit gebeurde op woensdag 28 maart op Bamboe.
In de keuken werd samen gekookt terwijl in de kantine
de tafels vrolijk werden versierd.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

En wat is er veel lekkers klaargemaakt. Veel waardering
gaat uit naar het op deze manier verbinden van kinderen
met ouderen. Iedereen heeft er erg van genoten.
Het Kindcentrum is er voor jong en oud.

8.

9.
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De brief met het verzoek uw bijdrage te betalen
gaat deze week mee. De bestemmingen van het
schoolreisje zijn:
Groep 1 en 2:
Diergaarde Blijdorp
Groep 3:
Plaswijk
Groepen 4, 5 en 6: Drievliet
Groep 7:
Openlucht museum.
De rapporten hebben een aanvulling gekregen.
Er zit een mooi LKP-certificaat bij waarop je kunt
zien wat je hebt gedaan en of dit gewaardeerd is
met een bronzen, zilveren of gouden sticker.
Bewaar het goed bij het rapport. Het moet weer
ingeleverd worden op school.
Verzoek om bij de hoofdingang de schuifdeuren
te laten sluiten. Als u in de buurt blijft staan
blijven de schuifdeuren steeds open gaan en
gaan ze stuk.
Het langdurig plaatsen van buggies in de hal is
verboden.
In de informatiegids zijn wat foutjes ontdekt: er
staat 2 keer Goede Vrijdag en het woord
zomervakantie staat een week te vroeg.
Er komen steeds meer inschrijvingen voor
dagopvang, peuterleerplek, naschoolse opvang
en school. Advies om uw 2e en/of 3e kind tijdig
in te schrijven zodat u zeker weet dat het
geplaatst kan worden.
Na de meivakantie (vanaf 14 mei) starten we met
de museumweken. Iedere groep bezoekt een
museum en zal in de groep aandacht besteden
aan dit bezoek.
Er blijven vaak spullen op het Kindcentrum liggen
(mutsen, jassen, sjaals etc.). Gevonden
voorwerpen kunnen bij de balie worden
afgehaald.
Vergeet niet door te geven wanneer u verhuist
of een ander telefoonnummer heeft. We willen
graag dat u bereikbaar bent.
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Even voorstellen: Chaska Smit
Mijn naam is Chaska Smit- Kuitenbrouwer. Sinds 2
januari ben ik in dienst bij Dak Kindercentra als
Unitmanager en adjunct directeur a.i. van
Kindcentrum Bamboe.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als
unitmanager in andere kinderopvang organisaties en
werk al ruim 25 jaar in de kinderopvang. Daarnaast
ben ik moeder van drie kinderen. In mijn vrije tijd
sport ik graag en maak tochten op mijn racefiets.
De procedure voor adjunct-directeur Kindcentrum is
positief afgerond. Ik ben heel bij met mijn aanstelling
en heb daarom even gewacht om mij aan u voor te
stellen.
De afgelopen maanden hebben mij een goede indruk
gegeven van een locatie om trots op te zijn.
Een aantal van u heb ik al ontmoet, vele nog niet.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag. Mocht u persoonlijk kennis willen
maken of mij willen spreken, de pedagogisch
medewerkers weten altijd of ik aanwezig ben. U kunt
mij telefonisch bereiken op nummer 06- 50579330.
Mijn emailadres is csmit@dakkindercentra.nl
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.

Graag stel ik me aan u voor.

Oudercommissie KDV en BSO

Nieuwe medewerkers:

Zoals u wellicht weet hebben de kinderdagopvang en
de
buitenschoolse
opvang
een
eigen
oudercommissie waarin ouders de belangen van de
locatie vertegenwoordigen. De oudercommissie
heeft adviesrecht en wordt jaarlijks geïnformeerd
over onder andere het pedagogisch beleidsplan, wet
en regelgeving en de tarieven. Daarnaast
ondersteunt de oudercommissie bij feesten en
activiteiten. Heeft u interesse, dan horen we dat
graag van u. Wanneer u meer wil weten over de
taken van een oudercommissie lid kunt u een
afspraak maken. U bent van harte welkom.

Tashira Renardus is gestart per 1 april op de Bert&
Ernie bij de dagopvang.
Hilal Ozalp is in maart gestart op de naschoolse
opvang.
We wensen beide pedagogisch medewerkers heel
veel succes toe in hun nieuwe baan.

Kanjerweek
Vanaf maandag 16 april is er een kanjerweek met
als afsluiting vrijdag 20 april de Koningsspelen.
Voor ouders zijn kijkochtenden waarbij een
kanjerles kan worden bijgewoond:
- Dinsdag 17 april is er kijkochtend voor
gr. 3 t/m 7 van 8.30 - 9.15 uur,
- Woensdag 18 april is er kijkochtend
voor de groepen 1 en 2 van 8.30 - 9.15
uur.
De lessen gaan over omgaan met elkaar, ook als je
een keer een conflict hebt of als er gepest wordt.
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Sportmiddag
medewerkers Bamboe
Ook medewerkers van Bamboe sporten wel eens
met elkaar. Eerst werd er woensdag een lichte
maaltijd genuttigd. Daarna streden 5 teams tegen
elkaar. Er is gekorfbald en we hebben knotshockey
gedaan.
Team 5 is als beste uit de bus gekomen.
Gefeliciteerd!

Rupsen en Vlinders
Gisteren hebben wij onze vlinders vrijgelaten.
De vlinders kwamen hier als rupsjes en toen hebben
ze zich verpopt en ontpopt tot vlinders. Wat is dat
magisch zeg!
De vlinders hadden moeite om weg te vliegen, ik
denk dat ze ons zullen missen!
Wie weet komen we de vlinders nog een keer
tegen.

Geslaagd!
Op dinsdag 3 april hebben 3 enthousiaste
medewerkers van de dagopvang met positief
resultaat de video interactie training afgerond.
Gedurende
deze
training
kwamen
de
interactievaardigheden van Dak kindercentra aan de
orde en hiervoor werden de medewerkers meerdere
keren gefilmd op de groep
voor trainingsdoeleinden. Dit
heeft er voor gezorgd dat de
medewerkers zich bewust zijn
geworden
van
hun
kwaliteiten. Aan het einde van
de training is er een 'Bewijs
van deelname' uitgereikt en
het is een streven dat iedere
medewerker
van
Dak
kindercentra deze training in
de toekomst gaat volgen.
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Ouderbijeenkomst Peuterleerplek Bamboe
Op donderdag 5 april vond een
bijeenkomst plaats voor de ouders van de
peuters.
De bijeenkomst was voorbereid door de
beroepskrachten van de peuterleerplek,
voorschoolmaatschappelijk
werker
(Margot den Hollander) en sociaal werker
van MOOI Welzijn (Jolanda van der
Linden). Ouders kregen filmpjes te zien
van hun peuters tijdens het spelen bij
Bamboe, wat ze doen tijdens de grote
kring, hoe ze spelen in de hoeken en aan
tafel, hoe ze kunnen opruimen, zelf hun
jas aan kunnen trekken en meer. Daarna
vertelden Jolanda en Margot over positief
opvoeden, over dat driftbuien bij peuters

heel normaal zijn (maar hoe ga je ermee
om als ouder?) en complimenten geven
aan je kind (kan er te veel of te weinig
geven aan je kind?). Daarna gingen
ouders in groepjes uit elkaar om eigen
ervaringen uit te wisselen. We zijn blij met
de grote opkomst: meer dan 35 ouders
hebben de bijeenkomst gevolgd. Ouders
vulden na afloop een evaluatie in. Alle
ouders vonden de bijeenkomst nuttig.
Vrijwel
alle
ouders
zouden
zo’n
bijeenkomst nog een keer willen. We zijn
voornemens
om
een
volgende
bijeenkomst met filmpjes, informatie en
uitwisseling in het najaar te verzorgen.
Wordt vervolgd dus!

Bentelostraat 53
2545 NV Den Haag
070 3662011
info@kindcentrumbamboe.nl
www.kindcentrumbamboe.nl
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