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

Nieuwsbrief nummer 03

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.

Even voorstellen
Mijn naam is Monique Nijdam, als kinderfysiotherapeute
en manueel therapeute voor kinderen werkzaam bij
Meer en Bosch Fysiotherapie.
Inmiddels werk ik daar nu 30 jaar.
Als kinderfysiotherapeute heb ik mij verder gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking en schrijven.
Daarnaast in Medical Taping en Mulligan Methode. De
laatste twee richten zich meer op pijnklachten.
Om Inge de Haan te ondersteunen werk ik met ingang
van het schooljaar 2018-2019 op de woensdagochtenden van 09.00 tot 12.30 uur op De
Strandwacht.

Berichten van de locatie Westland
Open dag Lentiz Floracollege
Voor de schoolverlaters zijn er een aantal open dagen waar zij naar een nieuwe school
kunnen kijken. Van het Lentiz Floracollega kregen wij het volgende bericht:
‘De jaarlijkse open dagen voor zowel leerlingen als ouders zijn dit jaar op donderdag
24 januari 2019 van 17.30 uur tot 20.30 uur en zaterdagochtend 26 januari 2019 van
09.30 uur tot 12.30 uur. Uw kind aanmelden voor de open dagen? Dat kan via de link op
de site: www.lentiz.nl/floracollege.’

MR (medezeggenschapsraad)
Omdat twee ouders hun plek in de MR zullen neerleggen, worden voor het nieuwe
schooljaar twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
gezocht.
Wat doet de MR?
De MR is het formele overlegorgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd
als gesprekspartner van de schooldirectie. De MR bespreekt met elkaar en directie alles
wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of
advies van de MR nodig.
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Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast of de begroting wordt vastgesteld. Maar eigenlijk kunnen alle meer algemene zaken die van belang zijn voor het functioneren van de school door de MR worden besproken. Individuele
aangelegenheden worden niet in de MR worden behandeld.
Ouders die graag meedenken over algemene vraagstukken van de school worden van
harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken middels een kort mailtje naar het
volgende mailadres; mr@destrandwacht.nl.
Lidmaatschap van de MR betekent maximaal één avondvergadering per maand en vaak
niet meer dan een uurtje voorbereiding voorafgaand aan de vergadering. Het zou mooi
zijn als het Westland ook in de MR vertegenwoordigd is.

Prikkelarme voorstellingen bij festival ‘De Betovering’
Zoals gebruikelijk in de herfstvakantie zal ook dit jaar ‘De Betovering’ plaatsvinden, het
internationale kunstfestival voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Er zijn ruim 550 voorstellingen en workshops in vele wijken van Den Haag.
Maar dit jaar is er iets bijzonders, speciaal voor kinderen die graag naar het theater
gaan, maar die het al snel te druk vinden of last hebben van teveel prikkels.
Je kunt je koptelefoon meenemen en ook één van de relax-performances bezoeken.
Bij een relax-performance worden de onverwachte prikkels, geluidseffecten en lichtflitsen
eruit gehaald en het zaallicht wordt een beetje aangelaten.
Er zijn drie relaxperformances, zie hiervoor de aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.
Meer informatie over De Betovering is te vinden op: www.debetovering.nl.

Activiteitenkalender
Maandag 1 t/m vrijdag 19 oktober:

Thema ‘Kinderboekenweek’.

Dinsdag 16 oktober:

Kijkmiddag voor ouders op de locatie Paddepad.

Vrijdag 19 oktober:

Theaterochtend op de locatie Paddepad.

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:

Herfstvakantie; de school is gesloten.

Vrijdag 2 november:

Studiedag team; de school is gesloten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 oktober.

