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september 2019

Start
We zijn alweer 3 weken aan de slag op de basisschool. In de vakantie hebben de medewerkers
van de zomerschool, de dagopvang en BSO hun best gedaan om het de kinderen naar hun zin te
maken. Dank daarvoor.
Iedereen een heel fijn jaar toegewenst. De herfst is begonnen. Let op je gezondheid.
We maken er samen vast weer een mooi jaar van.

Welkom

In de agenda:

Onze SMW-er Meike Beekhof is een tijdje afwezig.
Zij wordt vervangen door Germaine Salas, die al
kennis heeft gemaakt met veel ouders.
En we hebben nog een nieuwe medewerkster:
Ik ben Sumeyye Top en
28 jaar oud. Inmiddels
ben ik al 7 jaar getrouwd
en heb ik een dochtertje
van 4 jaar oud. Als
opleiding
heb
ik
pedagogisch
medewerkster niveau 3
gestudeerd.
Qua
werkervaring heb ik bij
het flexteam op alle
locaties
van
Dak
gewerkt en vanaf 1
oktober
ben
ik
werkzaam op de groep
Tom & Jerry.
Heel veel succes gewenst op Bamboe.
Juf Malika is bevallen van een zoon die natuurlijk
ook van harte welkom is. Hij heet Zakaria.

De agenda/kalender van MIjnSchoolinfo staan
alle evenementen. Kijk er regelmatig in, zodat u weet
wanneer er vrije dagen zijn of leuke evenementen.
1 oktober: werkmiddag; kinderen van school zijn vrij.
2 oktober: Kinderboekenweek
4 oktober: dierendag
16 oktober: sportdag bovenbouw
21 oktober: herfstvakantie.

Squla en WoordExtra
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas?
Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla of
WoordExtra aanvragen.
Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8.
WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2.
Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl

Pannaveld

Ouderraad- en MR-leden
gezocht
Bamboe ziet de ouders als partners bij de
ondersteuning van een zo goed mogelijke
ontwikkeling van de kinderen. U kunt op veel
manieren uw steentje bijdragen in Bamboe. Indien u
belangstelling heeft om mee te denken, te praten of
juist te doen, geef dit dan aan via de mail of een
medewerker van Bamboe. Geef aan waar u
belangstelling voor heeft en we zorgen ervoor dat dit
op juiste plek komt. Alvast bedankt.

In de zomervakantie is er een voetbalveldje
aangelegd op het braak liggende terrein aan de
zijkant van het gebouw. Dit veld is officieel
geopend door de trainer van het ADOdamesteam: Sjaak Polak. Samen met 2 ADOdames en Storky werd er een partij voetbal
gespeeld met de kinderen. Fijn dat er een begin
is gemaakt met het stukje terrein.
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Dank aan de leerlingenraad die met de lege
flessen € 51,- heeft opgehaald. En er komt nog
binnen.
We zijn nu aan de slag met een ontwerp voor de
rest van het terrein. We zouden daar veel groen
willen met struiken, bomen, een moestuin, een
les-plek en een water/zandplek. We houden u op
de hoogte.

Bij het ministerie op bezoek
Groep 7 is naar het ministerie van Verkeer en
Waterstaat
geweest
om
de
eerste
kinderpostzegels te verkopen aan de
medewerkers aldaar. Ze zijn ook verwend met
eten en drinken en hebben echte ministers
gezien. Die hebben weer van onze kinderen
genoten. Het was weer een hele belevenis.

De jaarlijkse Kinderboekenweek laten we niet zomaar
voorbij gaan. Elke groep mag 1 of 2 kinderboeken
aanschaffen.
Het
kinderboekenweekgeschenk
(Haaientanden, van Anna Woltz) zal ook daarbij
zitten.
Er wordt een prijsvraag georganiseerd en een echte
voorleeswedstrijd. (finale 11 oktober)
De altijd succesvolle kinderboekenmarkt (woensdag
9 oktober) staat ook weer op het programma.
In het hele gebouw laten we
zien
dat
het
Kinderboekenweek is.
De Kinderboekenweek wordt
op woensdag 2 oktober
geopend met verrassende
voorleessessies in de eigen
klas en op de gang.
In deze Kinderboekenweek
staan voertuigen centraal.
Iedereen zal merken dat we
lezen erg leuk en belangrijk
vinden.

https://www.ad.nl/video/kanalen/haagschecourant~c433/series/kortereportage~s1040/kinderpostzegels-verkopen-op-hetministerie-3~p103007?referrer=https://www.google.nl/

Uit de school geklapt
Aan het begin van het schooljaar is het goed om
de afspraken en regels nog eens op een rijtje te
zetten. We vinden het nu eenmaal van groot
belang dat kinderen, ouders en leerkrachten zich
veilig voelen en weten waar ze aan toe zijn. Voor
de ouders van kinderen van de basisschool is er
een speciale brief daarover verzonden: “Uit de
school geklapt”.

Kanjerweek
De afgelopen dagen hebben in het teken
gestaan van de Kanjertraining. Er is extra
aandacht besteed aan de lessen met daarin de
omgangsvormen, wat je moet doen als je gepest
wordt etc. De ouders konden bij een les komen
kijken.
We vinden het belangrijk dat op Bamboe gepraat
wordt
met
elkaar,
niet
geschreeuwd
of
gescholden. We doen de
kanjerweek bewust aan het
begin va het jaar, zodat we
er in de rest van het jaar
profijt van hebben. .

Op Bamboe ….
Komen we allemaal op tijd.
Zijn we vriendelijk en beleefd naar elkaar.
Ruimen we op waarmee we gewerkt hebben.
Lachen we veel met elkaar.
Bentelostraat 53
2545 NV Den Haag
070 3662011
info@kindcentrumbamboe.nl
www.kindcentrumbamboe.nl
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