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Weer begonnen 
 

De start van school en Peuterleerplek is goed verlopen. De dagopvang is de hele 
vakantie door gegaan. Veel kinderen hebben genoten van de Zomerschool. Het 
weer zorgde voor tropische vakantieweken. We kunnen er weer uitgerust tegenaan. 
Speciaal welkom aan nieuwe kinderen en medewerkers. 
Iedereen een heel fijn en leerzaam jaar toegewenst op Bamboe. 
 
  

Informatiegids 
Bamboe 
Deze week is de papieren 
versie mee gegeven met de 
meeste kinderen. Het is de 
bedoeling dat deze gids 
regelmatig bijgesteld wordt 
en digitaal wordt verstuurd. 
De gids zal ook te vinden 
zijn op de site. De site wordt 

binnenkort weer bijgewerkt zodat de informatie 
weer up to date is. 
 

Staking 12 sept 
 
Op 12 september wordt er in 
de regio Zuid-Holland en 
Zeeland gestaakt in het onderwijs. Ondanks beloftes 
en enkele maatregelen is er nog steeds een groot 
verschil in salaris tussen een medewerker van een  
basisschool leerkracht en een medewerker 
voortgezet onderwijs. 
 
Er is op die dag geen school.  
 

 

 
Inloopochtend 1/2 
 
Bij de opstart van dit nieuwe schooljaar 
hebben we de inloopochtend ingesteld op 1 
keer per maand. Veel kinderen hebben er baat 
bij dat we zo snel mogelijk starten met de 
groepsactiviteiten. Het is fijn als de juffrouw 
direct kan starten met de les zodat er ook meer 
rust is en tijd uitgetrokken kan worden voor de 
kinderen. Bij feesten, lessen in een themaweek 
of speciale activiteiten zijn de ouders van harte 
welkom. We sturen dan altijd tijdig een 
berichtje.  
 

Peuterleerplek 
 

Marina Jansen en Patricia Bijkerk 
zijn de splinternieuwe 
pedagogisch medewerkers van de 
Peuterleerplek. Ze vinden 
Bamboe en de Bamboekinderen 
geweldig. Heel veel plezier 
gewenst en we kijken uit naar een 
goede samenwerking.   

 

 
 

 
 
 

Nederlandse les voor ouders 
 
Wist u dat er elke maandagochtend en 
donderdagmiddag Nederlandse les gegeven 
wordt door Marie-Claire Lekkerkerk? Heeft u 
interesse? Loop op één van de twee momenten 
even binnen op de eerste etage van Bamboe in 
het cursuslokaal van Mooi-welzijn. 
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Kinderen worden groot 

Voor groep 5 t/m 8: 
Wij denken dat kinderen vanaf de hal zelfstandig van en 
naar de klas kunnen wandelen. Ze hebben hun ouder(s) 
daar niet elke dag meer bij nodig. Het geeft rust en maakt 
de kinderen meer verantwoordelijk voor hun gedrag in 
het Kindcentrum. We vragen u mee te werken door buiten 
te wachten of in de hal.  Met een goede reden is het 
toegestaan mee te lopen. Dat zien we als een  
uitzondering.  

 
Circuslessen in Dakota 

CIRCUSLES bij jou in de 
buurt. Meer info: 
www.circaso.nl 
Circaso,  
de circuswerkplaats van 
Den Haag 
Wil je elke week circusles 
bij jou in de buurt? Dat kan! 
Kom ook en wees een 
echte artiest! 
Leer lopen op een bal, 
eenwielfietsen, jongleren, 
diabolo, acrobatiek, 
trapeze en nog veel meer 

spannende technieken. Plezier gegarandeerd! 
Je kunt je Ooievaarspas gebruiken! 
‘Kinderen doen mee’ = 100% korting 
Jeugdcircus Circaso geeft les aan jeugd 
van 4 tot 18 jaar op verschillende locaties 
in Den Haag. In jouw buurt is dat bij 
Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57. 
Kijk op onze website voor informatie over 
tijden en prijzen. Wil je het eerst proberen? 
Dan kun je een proefles doen. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Kinderdagopvang 

Op maandag 27 augustus is thema “Welkom” van 
start gegaan bij kindcentrum Bamboe. Tijdens dit 
thema staat het herhalen van de regels en rituelen 
centraal. De kinderen van de dagopvang kwamen 
dan ook allemaal in pyjama tijdens de eerste dag na 
de zomervakantie.  
Maar welke rituelen voer je eigenlijk allemaal uit voor 
het slapen gaan? Mahra, Jemesa, Catrina en 
Ro’Djayno bekeken zichzelf in de spiegel tijdens het 
tanden poetsen. Na het poetsen moet je alleen wel 
nog even je mond spoelen met water. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentelostraat 53 
2545 NV Den Haag   

070 3662011     
info@kindcentrumbamboe.nl 
www.kindcentrumbamboe.nl 

http://www.kindcentrumbamboe.nl/

