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Staking
Op woensdag 6 november is er opnieuw gestaakt om duidelijk
te maken dat de toekomst van het onderwijs in gevaar is. Te
weinig leerkrachten, te hoge werkdruk, vertrekkende
leerkrachten, te laag salaris, te weinig studenten voor de
PABO, geen vervanging bij ziekte, een laag imago en geen
structurele oplossingen maken de toekomst van het onderwijs
zeer zorgelijk. We kunnen verwachten dat de kwaliteit van het
onderwijs niet gehandhaafd kan worden.
Wij op Bamboe blijven ons best doen, maar we voelen de grens naderen, net als andere scholen.
We zijn blij dat ouders ons steunen. Dank daarvoor.
Voor de ouderraad zoeken we nog ouders.
Indien u belangstelling heeft om mee te helpen, geef
dit dan aan via de mail of
een
medewerker
van
Bamboe. Alvast bedankt.

Welkom/vertrek/vacatures
Met ingang van 1 januari zal juf Malika starten met
een andere baan. Nu geniet ze van haar
zwangerschapsverlof die nog tot en met december
zal duren. We wensen haar heel veel succes toe in
haar nieuwe baan.
Regelmatig zoeken we pedagogisch medewerkers
voor de BSO en de Dagopvang.
Ook zoeken we een goede
leerkracht
voor
de
onderbouw met een PABOopleiding.
Mocht u iemand weten met
belangstelling, laat hem of
haar contact opnemen met
het
Kindcentrum.
We
kunnen altijd een vrijblijvend
gesprek voeren, waarin we
de
mogelijkheden
bespreken.

In de agenda:
Week van 25 nov: voorgangsgesprekken school.
5 december: Sint; school ’s middags vrij.
12 december studiedag school.
19 december kerstviering.
20 december: kerstvakantie.
De agenda/kalender van MIjnSchoolinfo staan
alle evenementen. Kijk er regelmatig in, zodat u weet
wanneer er vrije dagen zijn of leuke evenementen.

Moestuin

Ouderraad/MR-leden gezocht
Voor de MR zijn we geslaagd!
De MR bestaat uit de volgende leden:
Jeroen van Zonsbeek (leerkracht groep 7)
Anita van Schijndel (leerkracht groep 6)
Sulindra Ganpat (leerkracht groep ½)
Ati Bakker (leerkracht groep ½)
Mira Ryde (moeder van Jack uit groep 7c)
Gül Ersonmez (moeder van Çagatay uit groep 8a
en Irmak uit groep 4a)
Melek Nas Baştürk (moeder van Dilara uit groep 7b
en Mikail uit groep 5a)
Eduard Fong (vader van Julia uit groep 7a en Kevin
uit groep 5b)

De eerste oogst is binnen: De buurman heeft in
samenwerking met kinderen de eerste pompoenen
aangeleverd. Ze zijn in de keuken door de kok en de
kinderen tot soep verwerkt. De buurman mocht het
eerste proeven. Hij had er zelf Pompoencake van
gemaakt. Heerlijk.

1

Nieuwsbrief Kindcentrum Bamboe, november 2019

Pannaveld

First Lego League
http://www.fll-haaglanden.nl/

Het veldje wordt goed gebruikt. Er is een rooster en
er zijn afspraken gemaakt over het gebruik. Er
hangen
zelfs
zandlopers om de
tijd
zo
eerlijk
mogelijk
te
verdelen. Fijn dat
de kinderen er
zo’n plezier van
hebben.

FIRST LEGO League is een internationale wedstrijd
gebaseerd op LEGO voor leerlingen van 8 t/m 14
jaar. De FIRST LEGO League daagt kinderen uit te
denken als wetenschappers en technici. Tijdens
het seizoen kiezen de teams een probleem uit de
praktijk dat moet worden opgelost. Daarnaast leren
de kinderen hun eigen robot te bouwen en te
programmeren met LEGO MINDSTORMS® om hier
vervolgens verschillende missies mee uit te voeren in
de robotwedstrijd. Tijdens het hele traject staan de
Core Values zoals sportiviteit, samenwerking en
respect hebben voor elkaar, centraal.
We doen elk jaar mee
met
een
groep
kinderen. Er zijn jaren
geweest dat we zo
goed waren dat we
een wedstrijd met
andere
landen
mochten doen.

Op zaterdag 30 november zijn er in de Haagse
Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 in Den
Haag wedstrijden met scholen uit de buurt,
waarmee we ons kunnnen plaatsen voor wedstrijden
op landelijk niveau. Iedereen is van harte welkom om
de hele dag te komen kijken. Alle deelnemers en
coaches heel veel succes toegewenst.

Op Bamboe ….
Schijnt de zon, ook als het regent.

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