Nieuwsbrief Kindcentrum Bamboe, juni 2018

Juni 2018

Kampweek groep 8
Het is de hele week goed weer geweest met zo nu een dan wat wind. De
kinderen en leerkrachten hebben genoten van de omgeving, van de
lessen over de prehistorie en het luxe kamphuis. Een paar medewerkers
zijn woensdag op bezoek gegaan en hebben meegegeten. Dit was een
onvergetelijke week. Een pluim voor de organisatie.

Kinderkoor Bamboe
Op donderdagochtend 28 juni geeft het koor een
voorstelling in de aula. Het koor zingt ook bij de
buurtvoorstelling van de wijkbewoners in theater
Dakota. Je kunt het meemaken op vrijdag 29 juni
(19.30 uur) en zondag 1 juli (14.00 uur en 19.30 uur).
Een kaartje kost € 5,-.

Schoolreis
Op 22 juni zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreis
gegaan. We hebben alles vooraf goed afgesproken.
De busmaatschappij stuurde echter te weinig
bussen. Alles is opgelost en we danken voor het
begrip en geduld van kinderen, ouders en
medewerkers. De kinderen hebben en heel fijne dag
gehad.
De busmaatschappij is aangesproken op de
gebrekkige organisatie. Er is een tegemoetkoming
toegezegd.

Uitje Dak! (juli/augustus)
Het is weer zomer! En dat betekent … wakker
worden als het al licht is, een verre reis
maken, slapen in een tent, een ontbijtje in de
tuin, bergen beklimmen, lekker lang
buitenspelen, of gewoon genieten van zon,
zee en strand.
Ook bij Dak kindercentra staat de zomer ieder
jaar weer bol van de avonturen. Wat dacht je
van: picknicken in het bos, speciale
uitstapjes, volop waterpret, naar het strand
als echte jutters, klimmen en klauteren in de
speeltuin en knutselen in de buitenlucht?
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Gevonden voorwerpen
Tegenover de balie zijn diverse gevonden
voorwerpen opgehangen. Het gaat
voornamelijk om kleding en tassen.
Sommige voorwerpen hangen er al lang.
Indien u iets kwijt bent van uw kind kunt u
nog 3 weken komen kijken of het er tussen
hangt. In de zomervakantie wordt het weg
gehaald.

Bamboe

Plastic Soup Surfer

6 juli 15.45–19.00 uur

The Plastic Soup Surfer was deze week in de klas
van 6b voor een gastles. De kinderen waren al goed
bezig met hun milieuhelden club en zo werden ze
alleen nog meer gemotiveerd om te gaan voor een
schone omgeving.

Wat is er te doen:
Loterij, spelletjes, springkussens, ballenbak,
schminken….. Optredens van de kinderen (zang
en dans), LKP demonstraties, bbq, eten, drinken
en nog heel veel andere activiteiten.
Het wordt een gezellig feest, zorg dat je er bij
bent. Iedereen kan een strippenkaart kopen voor
€ 2.50. Hiermee kunnen de kinderen aan alle
activiteiten deelnemen en krijgen ze een ijsje en
popcorn. De strippenkaarten kunnen gekocht
worden in de klas of bij de balie. Er kunnen
tijdens het feest ook nog kaarten gekocht
worden.

Eten en drinken:
Er is een BBQ en een bar waar frisdrank wordt
geschonken. Dit wordt betaald met
consumptiebonnen, die op het feest zelf te koop
zijn.

Ontruimingsoefening

Wat hebben wij nog nodig:
HEEL VEEL HULPOUDERS VOOR BIJ DE
SPELLETJES, GEEF JE OP BIJ DE
LEERKRACHT/LEIDSTER OF BIJ DE BALIE.
Zonder hulp van ouders gaat het ons niet lukken.

Afgelopen donderdag is er weer een
ontruimingsoefening geweest. Deze is voor de
tweede keer georganiseerd, dit keer ook in
samenwerking met CJG en MOOI-welzijn.
Binnen 10 minuten stonden we allemaal buiten
op de afgesproken plek. Bij ons nagesprek
hebben we nog wat aandachtspunten op een rij
gezet voor een volgende keer. Iedereen heel erg
bedankt voor de medewerking.
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