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Mei 2019

Buiten spelen
In de meivakantie zijn de speelplekken op kindcentrum Bamboe grondig aangepakt. De kinderen
worden uitgenodigd om te spelen en we merken dat er voldoende materialen en plekken zijn waar
dit kan en lukt. Kinderen en medewerkers zijn zeer tevreden. Elke maand wordt er onderhoud
gepleegd. Op het stukje grond zullen picknicktafels geplaatst worden. Er komen moestuintjes. Een
bovenbuurman wil heel graag helpen bij het onderhoud ervan.
De leerlingenraad zal betrokken worden bij de aanleg van een sportveldje.

Schoolreis

Plantjes planten

Ook dit jaar zullen de kinderen weer genieten
van een dagje uit.
Op 11 juni gaan de kinderen van groep 1-2
naar Linnaeushof.
De kinderen van groep 5 gaan dan naar
Tiengemeten.

Iedere dag een nieuw avontuur! Voor het thema
''Buiten? Gewoon!'' leerden de kinderen op de
dagopvang plantjes zaaien. En de plantjes groeien
met de dag meer! Iedere dag kijken we weer even
wat er in de nacht met de plantjes is gebeurd en
geven we ze weer wat water. Ook zijn we volop de
omgeving aan het verkennen. Zo maakten we een
wandeling naar de bloementuin in het Zuiderpark,
waar we genoten van alle mooie bloemen. Wat
ruiken bloemen toch lekker en wat voelen bladeren
eigenlijk
gek!
Een
echte
belevenis!

Iedere dag een nieuw avontuur! Voor het
thema ''Buiten? Gewoon!'' leerden de kinderen
op Erik Dak (Bentelostraat) plantjes zaaien. En
de plantjes groeien met de dag meer! Iedere
dag kijken we weer even wat er in de nacht met
de plantjes is gebeurd en geven we ze weer
wat water. Ook zijn we volop de omgeving aan
het verkennen. Zo maakten we een wandeling
naar de bloementuin in het Zuiderpark, waar
we genoten van alle mooie bloemen. Wat
ruiken bloemen toch lekker en wat voelen
bladeren eigenlijk gek! Een echte belevenis!
Het spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen
begeleiden wij iedere dag. We geven de
kinderen veel zintuigelijke ervaringen mee.

Op 13 juni gaan de kinderen van groep 3-4
naar Plaswijckpark.
De kinderen van groep 6 gaan dan naar
Tiengemeten.
De kinderen van groep 7 gaan die dag naar
2sur5. Dit doen ze op de fiets.
Meer informatie over vertrektijden etc, krijgt u
later.

Ouderbijdrage
U heeft mogelijk een brief ontvangen over de
vrijwillige ouderbijdrage. Wist u dat u de
ouderbijdrage ook contant aan de balie kunt
voldoen?
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Zwemles
De kinderen krijgen in de week van 3-7 juni een
bijzondere schoolzwemles in het teken van
groente en fruit.
De zwemopdrachten gaan bijvoorbeeld over
groente en fruit. Hoe zal het eruit zien als je in
het water duikt als een banaan? En hoe drijft een
wortel? Wat kennis en doe-opdrachten.
Na de zwemles krijgt uw kind een stuk
groente/fruit aangeboden van de Jumbo
supermarkt aan de Leyweg.
Bent u benieuwd wat uw kind heeft geleerd over
groente en fruit? Via de QR code op de flyer die
ze meekrijgen kunnen ze meedoen met een
prijsvraag!

Let op!
Woensdag 29 mei:
Donderdag 30 mei:
Vrijdag 31 mei:
Dinsdag 4 juni:

Beweegkriebels

studiedag school
Hemelvaart
2e Hemelvaartsdag
werkmiddag school.

Aanmeldingen

Tijdens het eerste deel van de training
Beweegkriebels is er veel gelachen en zijn er
veel mooie ideeën ontstaan.
Alle pedagogisch medewerkers van de
dagopvang zijn straks getraind om dagelijks
bewegingsactiviteiten
te
doen.
Waarom is bewegen zo goed?
Het stimuleert de hersenontwikkeling. Kinderen
kunnen zich beter concentreren en zijn minder
vaak ziek. Door samen activiteiten te doen wordt
de sociale ontwikkeling ondersteund.
Met doekjes, wasknijpers en hoepels zijn de
leukste activiteiten bedacht.
Jong geleerd is oud gedaan!

We hebben momenteel heel veel aanmeldingen
voor ons kindcentrum. Daar zijn we natuurlijk erg
blij mee. Momenteel gaat het zo hard dat we ook
met een wachtlijst voor de groepen 1,2 en 3
moeten gaan werken. We willen ook niet dat de
groepen te groot worden en dat we te weinig
aandacht aan alle leerlingen kunnen besteden.
Mocht u een nog een kleintje thuis hebben, meld
het dan aan, volgens de nieuwe regelingen van
de gemeente Den Haag. Zorg wel dat u dit op tijd
doet…
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijsen-studeren/basisonderwijs/uw-kindaanmelden-bij-een-basisschool.htm

Mijn Schoolinfo
Volgend jaar willen we
met een nieuw digitaal
informatieen
communicatiesysteem
(mijn
schoolinfo)
beginnen. Hierdoor weet
u goed waar we mee
bezig zijn en wat er op de
agenda staat. Binnenkort
krijgt u de vraag om een account aan te maken
met uitleg daarbij. Wij hopen u hiermee beter op
de hoogte te houden van wat er gaande is op het
kindcentrum
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Op Bamboe….

Website
De website is een tijdje iets minder bijgehouden.
Meester Alex heeft nu al zijn aandacht bij de
website en deze wordt weer steeds actueler.
Mocht u nog suggesties hebben voor de
website, dan zijn deze welkom

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

Medewerkers 2019-2020
We zijn druk in de weer met het maken van een
groepsbezetting voor volgend schooljaar. Zoals
u weet is het lerarentekort nijpend in het land,
ook wij voelen dat. Af en toe zijn wij genoodzaakt
om klassen op te delen bij afwezigheid van
leerkrachten. De bezetting van de groepen
volgend jaar begint al aardig vorm te krijgen. We
hebben nog wel een vacature in de midden/
bovenbouw. Mocht u nog fijne, leuke
leerkrachten kennen die toe zijn aan een nieuwe
uitdaging; stel deze aan ons voor!!!
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