Nieuwsbrief Kindcentrum Bamboe, januari 2018

januari 2018

De ‘Sst, de tijger slaapt!’ is het leuke prentenboekje van de Nationale
Voorleesdagen 2018!
Donderdag 25 januari is daarmee het Voorleesfeest gevierd bij KC bamboe.
De peuters, kleuters en groepen 3 hebben genoten van de speciale voorlezers:

- Bij dagopvang Dak las een tijgermoeder voor!
- Bij de peuterspeelzaal kwamen de kinderen van groep 8 lezen
en schminken
- Bij de basisschool lazen buurvrouw Bep, juf Marja en meester
Dick het boekje voor.
Door de moeders van de Ouderraad was een heel toepasselijke
traktatie voorbereid: een mandarijn met tijgersnoet!
En natuurlijk werden die door een tijger rondgedeeld!

Peuterleerplek Bamboe

Orkest Morgenstond

Sinds januari noemen we de peuterspeelzaal anders. Het
heet nu Peuterleerplek Bamboe.

Op dinsdag heeft Orkest Morgenstond een voorstelling gegeven
voor een deel de kinderen van 0 tot 6 jaar.
Vrijdag wordt het nog een keer gedaan voor de rest van de 0 tot
6 jarigen.
De 10 orkestleden speelden naar eigen invulling het verhaal van
de tijger, ondersteund door klassieke muziek.
De kinderen hebben genoten.

Leerlingen van groep 8 hebben bij ons voorgelezen
prentenboek van het jaar. Dit boekje is “Sssst, tijgertje
slaapt. Ook hebben er leerlingen uit groep 8 de kinderen
geschminkt. Het was een leuke dag.
In februari gaan we ook nog een keer met de kinderen en
hun ouders naar de bibliotheek. Daar wordt dit boekje ook
voorgelezen.
De pedagogisch medewerkers Jacqueline en Greet gaan
vanaf 1 februari een dag minder werken. Katja komt
daarom op donderdag en vrijdag op de C en D groep
werken.
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Vertrekkende en nieuwe medewerkers Bamboe
Na de voorjaarsvakantie gaan juffrouw Chantal en juffrouw Llanah op een andere school werken. We hebben goede vervanging
gevonden. Juffrouw Esmeralda Saris gaat samen met juffrouw Sulindra groep 1-2d begeleiden. Juffrouw Samantha Koswal gaat
samen met juffrouw Ati groep 1-2c draaien.
We nemen ook afscheid van juf Ginette. Juffrouw Malika neemt haar taak over op de vrijdag.
Katja Schotte zal komen werken bij de Peuterleerplek.
Bij de dagopvang zijn ook nieuwe pedagogisch medewerkers. Het zijn Kiran Soekhoe en Sarah van Andel (miv 19 febr).
In afwachting van de afronding van de sollicitatieprocedure zal Chaska Smit werken als interim adjunct-directeur Bamboe.
We doen ons best de wisselingen zo goed mogelijk te laten verlopen om de kinderen goede zorg te blijven leveren.
We zijn blij met onze nieuwe collega’s. Ondanks de tekorten hebben we goede mensen aan kunnen stellen.
We wensen iedereen een fijne tijd toe in hun nieuwe baan.

Warmetruiendag 2 februari
Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de
verwarming lager te zetten en energiebesparingssuccessen te
delen. Dus zet 'm in je agenda: op vrijdag 2 februari 2018
vieren we weer Warmetruiendag!
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme
trui aan en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus
6% CO2 - per graad!
Kom allemaal in een warme trui naar het kindcentrum!

Voorleeswedstrijd

Woensdag 7 februari:
playback/verkleedfeest

Voor de groepen 4-5-6-7en 8 organiseren we een
voorleeswedstrijd.
Er zijn voorrondes in de klas. Uit iedere groep komt één
winnaar. 10 winnaars bereiden een stuk van een verhaal
voor. Ze nemen het tegen elkaar op in de halve finale op
woensdag 14 februari van 11.00 uur tot 12.00 uur. De
jury kiest 5 winnaars. Deze 5 winnaars gaan door naar de
finale. Die is op woensdag 21 februari van 11.00 uur tot
12.00 uur.
Er is een 1ste, 2de en 3de prijs en natuurlijk “eeuwige
roem”.

De kinderen mogen verkleed op het kindcentrum komen. Er
wordt een playback show gehouden door de schoolkinderen.
Er gaat een gerucht dat leerkrachten ook een voorstelling
geven. Het wordt vast een groot feest.
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