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Even wachten in de hal? 

Als u een afspraak heeft is even wachten in de hal prima. Het is 
niet de bedoeling dat u daar voor langere tijd plaats neemt. 
Bijvoorbeeld al om 14.50 uur gaan wachten tot de school uit gaat. 
De balie medewerkers willen graag rustig kunnen telefoneren, 
vragen van binnenkomende mensen beantwoorden en overzicht 
houden wie er binnen komt en naar buiten gaat. In de kantine zijn 
ouders van kinderen van Kindcentrum Bamboe welkom voor de 
koffie tussen 8.30 en 9.30 uur. Ook daar vragen we voor de 
veiligheid uw kind niet zonder toezicht te laten spelen, 
ongevraagd spullen te pakken of zelf apparaten aan te zetten. Volle bekers graag eerst legen voor u ze 
weggooit. Wij zullen het voorbeeld moeten zijn voor de kinderen. 

Informatie vanuit Bamboe 
Nieuwe medewerker: 
Per 1 april is Pinar Tokman ons komen versterken bij 
de groepen 1 en 2. Juffrouw Malika is al een tijdje 
afwezig vanwege een zere rug. We kunnen wat extra 
handen goed gebruiken. Beterschap gewenst voor 
juf Malika en voor juf Pinar: succes en veel plezier 
hier op Bamboe. 
 

Griezelgeheim 
Op vrijdag 29 maart heeft de eerste 
voorstelling plaatsgevonden.  
De kinderen waren heel 
geïnteresseerd. Samen met één van 
de medewerkers hebben de 
kinderen in de klas tijdens een les gesproken over de 
voorstelling. 
Voor meer uitleg: 
https://www.schottinderose.com/griezelgeheim.ht
ml. 
 

 

Gesprek met de leerkracht 
Af en toe gebeurt het dat je als ouder graag nog een 
keer met de leerkracht praat over iets dat is 
voorgevallen, het liefst wil je dat gelijk.  Graag willen 
wij het liefst een luisterend oor bieden, voor de 
leerkracht is dit helaas niet altijd mogelijk. Het is de 
bedoeling dat de leerkrachten voor half negen in de 
klas zijn en de aandacht aan de leerlingen besteden. 
Natuurlijk kan je altijd iets kleins doorgeven. 
Wanneer je als ouder echt verduidelijking wil over 
een situatie, je het ergens niet mee eens bent, kun je 
altijd een afspraak maken met de leerkracht. 
Wanneer het echt niet kan wachten, kan je je verhaal 
altijd kwijt bij Dick van  Waas (directeur), Melanie 
Marcussen (teamleider) of Chaska Smit (adjunct). 
Wanneer we ons met elkaar hier aan houden, is het 
bij binnenkomst van de leerlingen rustig in de school 
en kunnen we op tijd met elkaar aan de dag 
beginnen.  
Met elkaar zorgen we voor een veilige en goede 
leeromgeving! 
 

LKP met 
kleuters. 
In de klas stond een bos gele 
bloemen, narcis, tulp, 
paardenbloem, klein hoefblad, speenkruid en een 
blauwe vaas. 
We gingen schilderen met blauw en geel en 
maakten zelf groen.  
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Beweegkriebels in april en 
mei bij de Dagopvang 

Lekker actief, enorm beweeglijk en veel 
energie. Herken je dat? Peuters hebben 
plezier in bewegen en doen dat het liefst de 
hele dag. Door veel te bewegen leren 
kinderen wat je allemaal met je lichaam kunt 
doen en ontdekken zij spelenderwijs de 
wereld. 

Bij de dagopvang gaan we aan de slag met 
Beweegkriebels. 
Alle pedagogisch medewerkers leren via een 
training hoe zij kinderen op de groep nog meer 
en nog beter kunnen laten bewegen. 
Cynthia Nicastia heeft de training gevolgd om 
haar collega's hierin te scholen.   
Daarnaast komt er in april en mei een 
professionele beweegdocent bij ons langs om 
beweegles te geven aan alle kinderen. 
Iedere groep krijgt 4 weken achter elkaar een les 
van 30 minuten. 
Via de groep van uw zoon of dochter krijgt u 
meer informatie wanner de groep lekker gaat 
bewegen.  
Naast de activiteiten zijn er ook Beweegkriebel 
lessen in Escamp  
Beweegkriebels is een 2-
jarig project in stadsdeel 
Escamp om jonge kinderen 
met plezier te laten bewegen. 
Alle locaties van Dak 
kindercentra in Escamp doen 
mee. 
Wil u  meer informatie of 
heeft u vragen dan horen we 
gaan van u.  
                                                                                        

Graffiti 
Tot twee keer toe hebben we in de afgelopen 
week te maken gehad met zeer vervelende 
teksten op het buitenspeelterrein (het terrein van 
de handbal). Wij hebben gemeente en politie 
ingeschakeld.  
De gemeente heeft getracht het zo snel mogelijk 
en goed mogelijk weg te halen. De wijkagent 
geeft aan dat het momenteel een probleem is op 
meer plekken in Den Haag. Het is onder de 
aandacht. Zij zullen meer patrouilleren en ook de 
Buurtwacht kan een rol spelen volgens de 
wijkagent.  
Vanaf dit moment kijken we elke ochtend hoe het 
veld erbij staat. We bekijken waar we kunnen 

spelen zodat de kinderen niet geconfronteerd 
worden met de teksten.  Wij vinden het uitermate 
vervelend en hopen dat de problemen met de 
graffiti zo snel mogelijk worden opgelost.  

 

Zwemmen gr. 6 

Volgend schooljaar 
zwemmen alle kinderen 
van groep 5. De 
kinderen van groep 6 die 
nog geen diploma 
hebben mogen volgend 
schooljaar ook nog mee 
zwemmen. 

Veel kinderen zwemmen dit schooljaar af voor 
diploma A. De allerlaatste gelegenheid om nog 
een diploma te halen dit schooljaar is bij 
Turbozwemmen. Dit valt buiten de schooltijden 
en is kans om gratis binnen enkele lessen alsnog 
een diploma te halen. De kinderen die hiervoor 
in aanmerking komen krijgen nog een brief mee 
hier over. 

Op Bamboe…. 

Bentelostraat 53 
2545 NV Den Haag   

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

http://www.kindcentrumbamboe.nl/

