Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
05 oktober 2018

Nieuwsbrief nummer 04

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.

Sparen voor de schoolbieb
Let op: dit geldt voor de locaties Paddepad en Westland
Tijdens de Kinderboekenweek houdt Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken.
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
Als u 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) koopt bij uw lokale Bruna-winkel, mag u de kassabon inleveren op school.
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de binnengekomen bonnen in bij een Bruna-winkel.
Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar
op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb.

Verschonen (zindelijkheid)
Bij plaatsing op De Strandwacht dient uw kind zindelijk te zijn. Wij zijn niet in gelegenheid om leerlingen structureel te verschonen en hebben hiervoor ook niet de faciliteiten.
Uiteraard wel als er eens een enkele keer een ongelukje gebeurd.
Mocht uw kind toch dagelijks verschoond moeten worden, dan dient u hier als ouders zelf
voor te (laten) zorgen of hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente.
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Drie kijklessen dit schooljaar op de locatie Paddepad
Dit schooljaar zijn er drie kijklessen gepland, twee keer een ochtend en één keer een
middag.
U vindt hier alvast de data, zodat u deze kunt reserveren in de agenda:
- dinsdag 16 oktober 2018: kijkles in de middag vanaf 14.00 uur;
- woensdag 6 februari 2019: kijkles in de ochtend vanaf 08.30 uur;
- donderdag 9 mei 2019: kijkles in de ochtend vanaf 08.30 uur.
U bent van harte welkom tijdens deze lessen.
De kijklessen duren ongeveer een half uur. Voor de
rust in de school en de klas raden wij het af om
broertjes of zusjes mee te nemen. Heeft u hierover
een vraag, benadert u dan de leerkracht.

Ouderactiviteiten locatie Paddepad
Gedurende het schooljaar is er een aantal activiteiten waarbij wij uw hulp kunnen gebruiken. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich aanmelden als hulpouder voor één of meerdere activiteiten. Iedereen mag zich opgeven, ook opa’s en oma’s. U meldt zich aan via
het invulstrookje onderaan deze nieuwsbrief of via de e-mail: e.deru@destrandwacht.nl.
Alvast bedankt namens de leerlingen, de ouderraad en het team van De Strandwacht.
Activiteiten
1. Ouderraad
Naast de hulpouders die actief zijn bij het verlenen van allerlei hand- en spandiensten op school, zijn er ook ouders actief in de ouderraad.
De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten en wordt gevormd door zes ouders en één personeelslid. Per jaar vergadert de ouderraad vijf
keer. Tijdens de vergaderingen wordt actief meegedacht over de te organiseren
activiteiten waar hulpouders een rol bij kunnen spelen. Binnen de ouderraad worden er werkgroepen gevormd, die samen met leerkrachten bepaalde activiteiten
voorbereiden. De ouderraad is ieder jaar weer op zoek naar actieve ouders.
2. Materialen schoonmaken
Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen om af en toe materialen (zoals
lego, poppenkleertjes en blokken) schoon te maken. Vaak vindt dit halverwegeen aan het einde van het schooljaar plaats.
3. Sportdag
Tijdens de sportdag hebben we veel extra handen nodig! De datum van de sportdag wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief.
4. Hulp bij feesten
Bij sommige feesten is de hulp van ouders hard nodig, zoals het sinterklaasfeest
en het kerstfeest. Ouders versieren de school en helpen met rondbrengen van
eten/drinken en met opruimen.
5. Luizencontrole
Op de woensdagen ná elke schoolvakantie is het luizenteam van onze school actief. Alle kinderen worden gecontroleerd.

3

Zoals u ziet kunnen we veel hulp gebruiken. We hopen op voldoende hulp, dit draagt bij
aan de activiteiten in de school en zo kunnen we het contact tussen ouders en school
verder verbeteren.
Helpt u mee dit schooljaar? Geeft u zich dan op via het strookje of via een e-mail
- vul het strookje in op deze brief en geef dit aan de leerkracht van uw kind, of
- mail naar Edith de Ru: e.deru@destrandwacht.nl

Zwem4daagse in de Haagse zwembaden
De Haagse zwembaden verzorgen deze herfstvakantie (22 t/m 26 oktober) een nieuwe
sportieve activiteit: de Zwem4daagse. Tijdens dit event zwemmen deelnemers vier dagen een afstand van 250, 500 of 1000 meter per dag. Als beloning voor hun prestatie
krijgt iedereen op de laatste dag een echte Zwem4daagse-medialle.
De Zwem4daagse is een mooie mogelijkheid om uw kinderen zwemvaardig te houden.
Voor deelname is een zwemdiploma A verplicht. Doet u mee, samen met uw kinderen? U
geeft zich eenvoudig op via Zwem4daagse.nl.
Meedoen kan dagelijks in de volgende zwembaden
•
De Blinkerd:
13.00 - 15.00 uur
•
De Waterthor:
08.30 - 10.30 uur
•
Het Hofbad:
13.15 - 15.15 uur
•
Het Zuiderpark:
14.00 - 16.00 uur
•
De Houtzagerij:
13.00 - 15.00 uur
Of u kunt kiezen voor de estafettevariant. Daarbij
zwemt u elke avond in een ander zwembad. Details
vindt u op de registratiepagina.
Let op: I.v.m. de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers is er een maximum aantal mensen dat kan meedoen per zwembad. Wilt u zeker zijn van deelname,
wacht dan niet te lang met uw registratie. Graag tot ziens tijdens de Zwem4daagse!
Registreren kan via https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken.

Berichten van de locatie Westland
Sparen voor je schoolbieb
Ook de locatie Westland doet mee aan de Kinderboekenweek-actie ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Een mooie manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. U kunt namelijk
sparen voor gratis kinderboeken.
Kijk voor meer informatie op de eerste pagina van deze nieuwsbrief.

Theaterbezoek groepen Zeehond en Zeeleeuw
Op maandag 8 oktober gaan de groepen Zeehond en Zeeleeuw naar WestlandTheater De
Naald. Hier gaan zij de voorstelling ‘Roest 2’ zien. Voor deze theatervoorstelling worden
de kinderen met de bus bij school opgehaald en teruggebracht.
Hiervoor vragen we ouders een bijdrage van 2,00 euro per kind. U kunt de 2,00 euro aan
de leerkracht van uw kind geven.
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Puur cultuur
Zou uw kind iets willen doen met cultuur (dans, theater, muziek of kunst)? Dan zijn er
zondag 14 oktober verschillende workshops die gedaan kunnen worden.
Op de flyer (op pagina 5 van deze nieuwsbrief) staat alle benodigde informatie.

Schoolfruit
Goed nieuws! De Strandwacht, locatie Westland is één van de 3008 basisscholen die dit
schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit per
leerling per week. De leerkrachten zullen er voor zorgen dat dit in de klassen gegeten
wordt.

Activiteitenkalender
Vanaf maandag 8 oktober:

Ontwikkelingsplannen nieuwe leerlingen
bespreken met ouders.

Dinsdag 16 oktober, 14:00 uur:

Kijkmiddag voor ouders op de locatie Paddepad.

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:

Herfstvakantie; de school is gesloten.

Woensdag 31 oktober:

Informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters op de locatie Paddepad.

Vrijdag 2 november:

Studiedag team; de school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 oktober.

Aanmeldingsstrookje hulpouders voor de locatie Paddepad
Naam ouder:

_________________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________________

Mailadres:

_________________________________________________

Ouder/verzorger van ___________________________ uit groep: _____________
helpt graag bij de volgende schoolactiviteiten:
O
O
O
O
O

Ouderraad
Materialen schoonmaken
Sportdag
Helpen bij feesten
Luizencontrole
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