Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
11 januari 2019

Nieuwsbrief nummer 10

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.

Gelukkig nieuwjaar

Alle medewerkers van De Strandwacht wensen u
een gezond, gelukkig en in alle opzichten positief
2019.
We hopen dat het nieuwe jaar voor u en uw familie
alle goeds brengt.

Vakanties tot en met zomervakantie 2022
We krijgen soms de vraag wanneer een bepaalde vakantie valt, zodat men een vakantie
kan boeken. Het is immers niet toegestaan om buiten de schoolvakanties op vakantie te
gaan. Als uw kind ongeoorloofd afwezig is, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.
De vakanties voor dit schooljaar vindt u natuurlijk in de schoolgids en op de website.
Inmiddels zijn de vakanties voor de komende schooljaren bekend. Alle vakanties tot en
met het schooljaar 2021-2022 zijn te vinden op de website (www.destrandwacht.nl)
onder het kopje ‘Jaaroverzicht’.

Gift van De Strandwacht
Aan het eind van het kalenderjaar krijgen de medewerkers van de school vaak een kleinigheidje. Dit jaar heeft het managementteam besloten om het anders te doen en een
gift over te maken aan twee goede doelen. Het KWF en Kika hebben beide een gift van
De Strandwacht van € 750,00 ontvangen.
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Bereikbaarheid locatie Paddepad
Sinds maart werkt de gemeente Den Haag aan de herinrichting van de route KijkduinHoutrust. Op 21 januari gaat het zesde en laatste deel van de werkzaamheden van start.
Onderdeel hiervan is de totale afsluiting van de kruising Sportlaan – De Savornin Lohmanlaan – Machiel Vrijenhoeklaan. Op deze kruising wordt een rotonde aangelegd.
Dat betekent dat de hoofdlocatie van de school tussen 21 januari en 26 april met de auto
niet vanaf die kant bereikbaar is. U kunt de school bereiken via de Laan van Poot (het
eenrichtingsverkeer is daar tijdelijk opgeheven).

Documentaire ‘Romijn’ - Autisme in het gezin
Het AIC in Den Haag houdt op donderdag 17 januari een nieuwe thema-avond. Tijdens
deze avond staat het verhaal van Romijn centraal. Romijn is 12 jaar en heeft autisme.
Zijn zus Lotte (18) maakte een documentaire over hem en hun gezin. Lotte wil graag dat
de rest van de wereld kennismaakt met haar broertje Romijn zoals zij hem ziet:
een autistische en zwakbegaafde jongen van 12, maar ook een heel bijzonder jongetje.
En zeker niet dom, want hij kan zoveel meer.
“Het is jammer, en eigenlijk ook niet eerlijk, dat hij allerlei labels opgeplakt krijgt.” Hoe
beïnvloedt het autisme van Romijn de interacties en relaties in het gezin?
Een ontroerend en intiem portret.
De documentaire wordt bekeken en daarna gaan de aanwezigen in gesprek over de eigen
ervaringen over de impact van autisme in het gezin.
Datum: 17 januari 2019.
Zaal open: 19:15 uur.
Tijd: 19:30 - 21:30 uur.
Het NVA/AIC is gevestigd in het gebouw van Kompassie aan Laan 20,
2512 GN in Den Haag.
Er zijn maximaal 55 stoelen. U kunt zich gratis aanmelden via email:
aic.denhaag1@gmail.com.

Activiteitenkalender
Vanaf maandag 14 januari:
Donderdag 17 januari:
Donderdag 24 januari:
Donderdag 24 januari:
Vrijdag 25 januari:

Cito-toetsen.
Museonles ‘Aan de slag als archeoloog’.
Bestemd voor groep Lantaarnvis.
Voorstelling ‘Wie is kikker?’
Bestemd voor groep Dolfijn.
Voorstelling ‘Koffers vol herinneringen’.
Bestemd voor groep Watertoren.
Theaterochtend op de locatie Paddepad. Bestemd
voor de groepen B, D, F, H, J, L, N, P en W.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 januari.
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Berichten van de locatie Westland
Gezonde voeding
In de schoolgids is het volgende opgenomen over gezonde voeding:
‘Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij lekker in hun vel zitten.
Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen goed voor hun lichaam (leren) zorgen en
gezond eten. Wij vragen u daar rekening mee te houden als u uw kind een tussendoortje,
een lunchpakket of traktaties meegeeft. Dus geen snoepgoed en frisdrank, maar bijvoorbeeld brood en fruit of melk en water.’
Wij merken dat dit op dit moment niet altijd zo is. Daarom weer even dit bericht als opfrisser. We zouden graag zien dat de kinderen geen snoep, candybars e.d. meenemen als
tussendoortje maar een Liga of Sultana. Als drinken kunt u denken aan pakjes drinken of
een beker met melk. Het nieuwe jaar is een mooi moment om hier weer beter op te letten. Hopelijk doet u met ons mee.
Als school doen we mee met het schoolfruit programma van de EU en krijgen we voor
alle kinderen drie stuks fruit per week. Op deze manier proberen we van school een gezonde plek te maken.
Kerstmarkt een groot succes
De kerstmarkt is een groot succes geweest. Bijna alle knutsels van de kinderen zijn verkocht en ook de ouderraad heeft een mooi bedrag binnen gehaald met de door hen ingezamelde spullen. Niet alleen ouders en kinderen hebben dingen gekocht maar er waren
ook een heleboel buurtbewoners.
Ook van de soep en warme drankjes voorafgaand aan de kerstmarkt werd veel gebruik
gemaakt.
Het geld dat is ingezameld, wordt gebruikt om een aantal dingen aan te schaffen die de
leerlingen graag zouden willen hebben zoals; een zitzak om in te chillen (deze is er inmiddels al en ligt in de leeshoek), een boksbal/zak en een voetbalveld.

Activiteitenkalender locatie Westland
Woensdag 6 februari:
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart:

Kijkles voor ouders.
Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 januari.

