Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
9 november 2018

Nieuwsbrief nummer 06

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.

Bericht van Sinterklaas voor de ouders
(locatie Paddepad)
Graag wil ik het erop wagen,
jullie iets belangrijks te vragen.
Op donderdag 22 november, zal ik erop letten,
dat alle kinderen in de klas hun schoen gaan zetten.
Om te zorgen dat alle kinderen daarvan kunnen genieten,
vraag ik het volgende namens de Zwarte Pieten.
Of alle kinderen vrijdag 23 november om 08:30 uur op school kunnen zijn,
Dan verzamelen we met alle kinderen op het plein.
Voor de ochtend van woensdag 5 december heb ik dezelfde vraag,
Uiterlijk 08.30 uur op school, want alle kinderen zien mij natuurlijk erg graag.
En die ochtend wil ik graag in alle klassen op visite,
zodat alle kids ervan kunnen genieten.
Om 12:30 uur gaan alle kinderen weer naar huis toe,
want na een ochtendje feesten, zijn zij vast heel erg moe.
Groeten, de Sint.

Ooievaarspas
Als u in Den Haag woont en beschikt over een ooievaarspas, krijgt u € 50,00 korting op
de kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje/schoolkamp e.d.
U moet dan met de pas van uw kind langskomen op school. Dat kan van dinsdag tot en
met vrijdag. U ‘pint’ dan als het ware met de pas de korting van € 50,00.
Doet u dit wel vóór 1 januari 2018.
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Delftpas
Als u in Delft woont en beschikt over een gratis Delftpas krijgt u € 50,00 korting op de
kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d. U moet dan met de
pas van uw kind langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U mag
natuurlijk ook zelf een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op school.
Doe dit wel vóór de kerstvakantie.

Ontruimingsoefening
Op school houden we geregeld ontruimingsoefeningen. Het doel ervan is dat leerlingen
en medewerkers leren hoe het gebouw snel ontruimd kan worden, als dat nodig zou zijn.
De eerste ontruimingsoefening op de locatie Paddepad vindt plaats op woensdag 14 november. Voorwaarde is wel dat het redelijk weer is. Mocht het slecht weer zijn, dan stellen we de oefening uit.
Deze eerste oefening wordt aangekondigd aan de leerlingen. De volgende oefeningen
niet, zodat de kinderen leren dat ze snel moeten reageren als het alarm gaat. Een ontruimingsoefening moet ‘gewoon’ worden, zodat er geen paniek ontstaat als er echt iets
aan de hand is.

Ouderbijdrage
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 betaald.
Zoals in de schoolgids vermeld staat, is er een ouderfonds voor onze school, waaruit alle
extra's voor de kinderen betaald worden. Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor
feesten als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het eindfeest, culturele uitstapjes en evenementen als de Koningsspelen / sportdag.
Voor het gehele schooljaar vragen wij voor de locaties Paddepad, Westland en groep
Scholekster een bedrag van € 28,00. Voor de locaties De Banjaard-De Jutters is de
hoogte van de bijdrage € 20,00.
Als u voor het lopend schooljaar nog niet betaald heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn de
ouderbijdrage over te maken op IBAN NL06 INGB 0007 2340 75 t.n.v. DHS school a/h
Pedolog Inst.
Eventueel kunt u het geld in een envelop met uw kind meegeven naar school. Schrijft u
dan wel de naam van uw kind en ‘ouderbijdrage ouderraad’ op de envelop.
Als u al betaald heeft of als u een (Haagse) Ooievaarspas van uw kind heeft laten scannen of als u een kopie van de (gratis) Delftpas van uw kind heeft ingeleverd, hoeft u uiteraard niets te doen. Als u een betaalde Delftpas heeft, krijgt u voor uw kind geen tegemoetkoming in de ouderbijdrage.
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Berichten van de locatie Delft
Vrijdag 19 oktober hebben de groepen Zilvermeeuw en Scholekster een gastles gehad
van studenten van het Lentiz MBO uit Maasland.
MBO studenten hadden een heel leuke les
voorbereid en hadden
ook echte dieren bij
zich die wij hebben
mogen bekijken en
zelfs aaien.
Verschillende reptielen, amfibieën, maar
ook verschillende
knaagdieren waren
meegekomen.
Eerst mochten alle
kinderen van groep
Zilvermeeuw naar de
dierenles en groep
Scholekster was
daarna aan de beurt.
Alle kinderen konden
goed aangeven wat
ze leuk en spannend
vonden en hebben er
zichtbaar van genoten.

Woensdag 31 oktober hebben de kinderen van groep
Scholekster een Halloween-speurtocht gelopen rondom de school.
Ze kregen in drie groepjes een reken-, taal-, beweegen spellingsopdracht. Daaruit kwam de code om de
kluis te kraken. Toen de kinderen de drie codes bij
elkaar hadden, konden ze de schat vinden en er heerlijk van snoepen.
Locatie Delft heeft sinds 29 oktober een nieuw telefoonnummer: 015-820.0404.
Voor ziekmeldingen zijn wij bereikbaar tussen 8:15
uur en 8:30 uur of na 14:45 uur. Uiteraard zijn wij
ook nog steeds per e-mail bereikbaar:
zilvermeeuw@destrandwacht.nl (juf Annemieke);
scholekster@destrandwacht.nl (juf Nancy).
Na de vakantie is er hoofdluis geconstateerd. Wilt u
uw zoon of dochter goed controleren en behandelen?
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Natuur- en Techniekspektakel 2018
Iedereen is van harte welkom op het Natuur- en Techniekspektakel
op zondag 25 november tussen 12.00 en 16.00 uur.
Een feest voor kinderen, vol activiteiten over natuur en techniek.
Dus kom gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en familie
De toegang is gratis!
Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een lekkere smoothie
en speel met technische speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten.
Zo is er voor iedereen wel wat te doen.
Het feest begint om 12:00 u. met een spannende openingsact.
Zorg dat je erbij bent!
Plaats:
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag
Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten van de “50dingenkaart” doen.
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/nme en daarna op de button
Ga mee Naar Buiten!

Activiteitenkalender
Woensdag 14 november:

Ontruimingsoefening op de locatie Paddepad.

Van maandag 19 tot en met vrijdag
30 november:

De fietscontainer staat op de locatie Paddepad.

Vanaf maandag 19 november:

Ontwikkelingsplangesprekken met de ouders.

Donderdag 22 november:

Schoenen zetten op de locatie Paddepad.

Donderdag 22 november:

Voorstelling ‘Robotje’ in ‘Zaal 3’ voor de leerlingen
van groep Fluitvis.

Vanaf 3 december:

Thema ‘Feest’.

Vanaf 3 december:

Adviezen v(s)o schoolverlaters.

Woensdag 5 december

Viering sinterklaasfeest.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 november.

