Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
7 september 2018

Nieuwsbrief nummer 02

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.

Staking
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; onderwijspersoneel
maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs.
Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland
en Zeeland.
Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen
voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris.
Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot deel van het team van De Strandwacht
gebruik maakt van zijn/haar stakingsrecht.
Door de afwezigheid van vele medewerkers kunnen wij de veiligheid van de kinderen niet
garanderen.
Alle locaties van De Strandwacht zullen daarom gesloten zijn op
woensdag 12 september.
We willen u vragen om voor uw kind(eren) op woensdag 12 september een andere vorm
van opvang te organiseren. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit, neem dan
direct contact op met de school, zodat we de mogelijkheden voor woensdag 12 september met elkaar kunnen bespreken.
Wij hopen, evenals bij eerdere stakingen het geval was, te mogen rekenen op uw begrip.
Wij waren blij om te merken hoe u ons bij eerdere acties heeft gesteund. Met deze actie
wordt er aandacht gevraagd voor de toekomst van het onderwijs, voor uw kind en voor
de toekomst van hele generaties kinderen.

Werkzaamheden Segbroeklaan en Sportlaan
De locatie Paddepad van De Strandwacht is van 10 september tot 20 januari moeilijker
bereikbaar door deel vijf van de werkzaamheden op de route Kijkduin-Houtrust.
De Segbroeklaan en de Sportlaan zijn afgesloten vanaf de Goudenregenstraat
tot aan de kruising met de De Savornin Lohmanlaan.
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De Laan van Poot wordt tweerichtingsverkeer. De Zonnebloemstraat vanaf de
Hyacinthweg blijft eenrichtingsverkeer richting de Daal en Bergselaan.
De omleidingsroutes gaan via de De Savornin Lohmanlaan en de Laan van Meerdervoort.
De kruising Daal en Bergselaan blijft open voor voetgangers en fietsers. Bus 24 rijdt een
aangepaste route.
Afhankelijk van waar u vandaan komt, kunt u het beste rijden via de Laan van Poot of de
Laan van Meerdervoort en de De Savornin Lohmanlaan.

Samenwerking De Strandwacht en VierTaal
De Strandwacht en VierTaal (Cor Emousschool) werken samen in de cluster 2-4 groep:
StrandTaal.
Jonge leerlingen (4 tot 7 jaar) met gedragsproblemen in combinatie met een (gediagnosticeerde) spraak-taalstoornis (waarbij het niet duidelijk is wat het belangrijkste probleem
is) worden in deze groep geplaatst.
Nu zitten deze leerlingen in groep Anemoonvis op de locatie Paddpad. Zodra de StrandTaal-groep meer leerlingen krijgt, zal deze verhuizen naar de Duivelandsestraat.
Wanneer dit zal zijn, is (nog) niet bekend, dit hangt af van het aantal leerlingen dat
wordt aangemeld voor deze groep.

Locatie Paddepad is luisvrij na de zomervakantie
De eerste luizencontrole op de locatie Paddepad is achter de rug:
woensdag 29 augustus heeft het
Luizenteam van de school alle aanwezige leerlingen gecontroleerd.
De uitslag is geweldig: de locatie Paddepad is luisvrij gestart.
Met zijn allen doen we onze best om dit zo te houden.
Even wat belangrijke punten op een rij:
- de eerste woensdag na een schoolvakantie komt het
Luizenteam alle aanwezige leerlingen controleren. Zodra er luizen/neten gevonden worden in een groep, krijgen álle leerlingen van deze groep een brief
hierover mee;
- is uw kind op deze dag niet op school? Controleert u dan zelf.
- als ouder bent u er zélf verantwoordelijk voor dat uw kind luisvrij naar school
komt.
Wilt u het luizenteam komen versterken? We hebben graag extra handen. Meldt u zich
via mail bij Edith de Ru: e.deru@destrandwacht.nl.
De eerstvolgende luizencontrole op de locatie Paddepad is op woensdag 31 oktober om
08.30 uur

Evaluatie VakantiePas
De makers van de VakantiePas hopen dat u en uw kinderen een geweldige zomervakantie hebben gehad. Hebben jullie goed gebruik gemaakt van de VakantiePas? Vul dan een
kort vragenformulier in op de website VakantiePas.nl. Want met jullie mening en ideeën
kunnen ze volgend jaar een nog betere VakantiePas maken!
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Bovendien verloten ze onder de inzenders drie keer een weekend in de natuur voor vijf
personen en driemaal vier vrijkaartjes voor Duinrell.
Bij de VakantiePas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor
de herfstvakantie. Op die activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de VakantiepasClub. Alle basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden op www.vakantiepas.nl.
Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met kortingsbonnen en een link
naar de website met alle activiteiten.

Herfstcursus schoolschaatsen

De Haagse Schaatsschool verzorgt voor leerlingen uit het primair onderwijs op de donderdagen van 4 oktober tot en met 13 december in de binnenhal van De Uithof, Jaap
Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden
van negen wekelijkse lessen.
De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie.
Van 16.15 tot 17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te
worden.
Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar: € 83,50;
Kinderen van 6 t/m 12 jaar: € 88,00.
Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursusgeld
Voor een proefles, data lessen en aanmelden voor de herfstcursus:
https://www.haagseschaatsschool.nl.
Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl .
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Berichten van de locatie Westland
Schoolmelk
Op veel scholen wordt schoolmelk aangeboden. We zijn hard bezig om dit voor de locatie
in het Westland ook te regelen. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van de organisatie die
dit aanbiedt en van het aantal aanmeldingen dat hiervoor is.
Mocht u schoolmelk willen voor uw kind dan kunt u terecht op
https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-ouders/

Ouderraad
Elk schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen meehelpen in de ouderraad. De ouderraad heeft een aantal verschillende taken. Zo zijn er ouders die de luizencontrole
doen, ouders die helpen bij verschillende feesten en activiteiten (Sinterklaas, kerst,
sportdag, etc.) en ouders die ondersteunen bij andere activiteiten zoals het schenken van
koffie en thee bij informatie avonden en dergelijke.
De ouderraad zal samenwerken met de school en daarom zullen er twee collega’s zijn die
de ouderraad zullen begeleiden.
Lijkt u het leuk om mee te helpen in de ouderraad? Dan kunt u zich aanmelden bij juf
Carla van groep Zeeleeuw via c.nicolaas@destrandwacht.nl.

Sportkanjers
In het Westland is er een nieuw initiatief: de sportkanjerclub. Bij deze club kunnen kinderen terecht die door sociale of fysieke problemen moeite hebben om mee te komen bij
een reguliere sportclub maar die ook niet passen in een g-team.
Deze club biedt veertien lessen aan. Tijdens deze veertien lessen maken de kinderen
kennis met vier verschillende sporten onder begeleiding van een vaste begeleider en een
trainer uit de betreffende sport.
Na deze veertien weken wordt er gekeken welke sport bij het kind past en bij welke
sportvereniging het kind terecht zou kunnen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u
terecht op https://sportkanjerswestland.nl.
Zie ook de flyer op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief.

Activiteitenkalender
Woensdag 12 september:

Staking (de school is gesloten).

Maandag 17 september:

Studiedag team (de school is gesloten).

Dinsdag 18 september:

Prinsjesdag (de school is gesloten).

Vanaf maandag 1 oktober:

Thema ‘Kinderboekenweek’.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 september.
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Flyer Sportkanjerclub Westland
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