Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
27 augustus 2018

Nieuwsbrief nummer 01

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
U ontvangt de nieuwsbrief elke twee weken (op papier of via e-mail) via de leerkracht
van uw kind.
Het archief van de nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website: www.destrandwacht.nl.
In de nieuwsbrief staat algemene informatie vanuit de school voor onze leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s).
Via de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep van uw kind.

Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019. We hopen dat u heeft genoten
van een fantastische vakantie en dat het voor iedereen een prettig schooljaar gaat worden.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden verschijnt er elke twee weken een
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe op de vrijdagen, maar voor vandaag
maken we een uitzondering om u zo snel mogelijk over een aantal zaken te informeren.
De klassen zijn ingericht en we zijn klaar voor de leerlingen die vandaag vol nieuwe
energie en met een beetje gezonde spanning weer de school zijn binnengestroomd. We
starten dit jaar met een groot aantal nieuwe leerlingen en we zijn vol vertrouwen dat ook
zij hun weg op De Strandwacht weten te vinden.
Binnen het team zijn er ook vlak voor de vakantie nog wat kleine aanpassingen geweest.
Enkele collega’s hebben De Strandwacht verlaten, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe
collega’s.
We wensen iedereen een heel fijne start van het nieuwe schooljaar en we hopen ook in
2018-2019 op een prettige samenwerking!

Kijken op de nieuwe locatie in Monster
De kinderen van de locatie Westland zijn verhuisd naar een nieuwe locatie in Monster. De
locatie in Naaldwijk werd te klein. We deelden daar het gebouw met een sbo-school. Die
school werd groter en ook wij zijn dit jaar met een groep meer begonnen. Een andere
locatie was daarom nodig. De Strandwacht is nu gevestigd in een schoolgebouw aan de
Hazelaarstraat 46 in Monster.
We kunnen ons goed voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar het gebouw waar uw kind
nu les krijgt en daarom bent u aanstaande woensdag (29 augustus) welkom van 08:30
tot 09:30 uur om in de school en in de klassen te komen kijken. Ook Anita Lette, de locatiedirecteur, zal aanwezig zijn, zodat u met haar kennis kunt maken.
Uiteraard komt er nog een informatiemiddag; hierover wordt u later geïnformeerd.
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Informatiemiddag locatie Paddepad
Hierbij nodigen wij u uit voor de informatiemiddag die gehouden wordt op woensdag
5 september.
Voor de ouders van de nieuwe leerlingen is er voorafgaand aan de informatie in het lokaal
van de groep waar uw kind zit een korte bijeenkomst in de aula. U krijgt dan algemene informatie over De Strandwacht.
Deze bijeenkomst is van 15:30 tot 16:00 uur in de aula.
Daarna gaan alle ouders naar de groep van hun kind. Daar krijgt u informatie over regels
die in de groep gelden, kunt u kennis maken met de leerkracht(en) en onderwijsassistent(en), kunt u de methodes bekijken en krijgt u algemene informatie.
Ook ontvangt u de schoolgids en informatie over de bijdrage voor de ouderraad en (indien
van toepassing) het busvervoer voor het schoolzwemmen.
Aansluitend bent u welkom in de aula voor een drankje en een hapje.
Kort samengevat
15:30 – 16:00 uur: algemene informatie voor nieuwe ouders door het MT.
16:00 – 16:45 uur: informatie in de eigen groepen.
16:45 – 17:15 uur: nieuwjaarsborrel in de aula.
Om deze middag zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u het strookje hieronder
in te vullen en uiterlijk vrijdag 31 augustus aan uw kind mee te geven.

Activiteitenkalender
Woensdag 29 augustus:

Kijkochtend (08:30-09:30 uur) locatie Westland

Woensdag 29 augustus:

Luizencontrole op de locatie Paddepad

Vanaf maandag 3 september:

Startgesprekken met ouders

Woensdag 5 september:

Informatiemiddag locatie Paddepad

Maandag 17 september:

Studiedag team (de school is gesloten)

Dinsdag 18 september:

Prinsjesdag (de school is gesloten)
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 september.

Strookje voor de ouders van de leerlingen op de locatie Paddepad

De ouder(s)/verzorger(s) van .............................................. uit groep ..........................
Komt / komen wel / niet (*) naar de informatiemiddag op 5 september (locatie Paddepad)
Indien ‘wel’: met _________ persoon / personen.
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

