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

Nieuwsbrief nummer 11

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.

Taarten van Abel
Eén van de leerlingen van De Strandwacht,
Ramses uit groep Lantaarnvis, komt op
televisie.
Hij zal op 17 februari om 10:15 uur te zien
zijn in het programma ‘Taarten van Abel’
van de VPRO op NPO Zapp.
“Ramses (10) wil graag een taart maken
voor zijn beste vriend Sjim. Ramses had
twee jaar geleden een ernstige angststoornis. Hij liep zelfs weg uit de klas. Zijn beste
vriend Sjim heeft hem altijd gesteund.
Ramses zit nu op het speciaal onderwijs en
het gaat heel goed. Sjim zit nog op zijn oude school, maar ze zien elkaar wekelijks
tijdens judo en daarom wil Ramses een
judotaart voor hem maken.”
Ramses en zijn ouders hebben de uitzending nog niet gezien (het wordt voor hen
een enorme verrassing), maar het schijnt
een prachtige aflevering geworden te zijn.

Nationale Voorleesdagen
Van 23 januari tot en met 2 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats.
Op school besteden we hier in de onderbouw aandacht aan door meer voor te lezen
en activiteiten aan het voorlezen te koppelen. Ook gaat een aantal klassen naar de
bibliotheek of het kinderboekenmuseum.
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Thuis kunt u ook aandacht besteden aan de voorleesdagen. Wellicht kunt u met uw kind
naar de bibliotheek, hier worden activiteiten georganiseerd en er zal uiteraard worden
voorgelezen. Kinderen kunnen ook gratis lid worden van de bibliotheek om boeken te
lenen.
Op uw telefoon kunt u de twee onderstaande apps downloaden. In de eerste app wordt
het prentenboek van het jaar voorgelezen, deze is beschikbaar in verschillende talen. In
de andere app worden sprookjes voorgelezen.
•
•

app 1: Een huis voor Harry
app 2: Snelweg Sprookjes

(google play/app store);
(www.volkswagen.nl/snelwegsprookjes).

Activiteitenkalender
Tot en met 1 februari:

Cito-toetsen.

Dinsdag 29 januari:
Donderdag 31 januari:
Donderdag 31 januari:
Donderdag 31 januari:
Woensdag 6 februari om 08:30 uur:
Dinsdag 19 februari:
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart:

Voorstelling ‘Muziek van Beneden’ in de Koninklijke Schouwburg, bestemd voor groep Zeetoren.
Voorstelling ‘Wie is kikker’ in het Kinderboekenmuseum, bestemd voor groep Engelvis.
Voorstelling ‘Dit lees ik’ in het Kinderboekenmuseum, bestemd voor groep Inktvis.
Voorstelling ‘Schrijven als een monnik’ in Museum
Meermanno, bestemd voor groep Napoleonvis.
Kijkles voor ouders op de locaties Paddepad en
Westland.
Voorstelling ‘Jij bent ‘m’ in het Korzo Theater,
bestemd voor groep Juffervis.
Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 februari.
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Berichten van de locatie Westland
Kerstkaarten naar ouderen
Tijdens de kerstperiode hebben de kinderen niet alleen heel hard gewerkt aan de knutselwerkjes voor de kerstmarkt. Zij hebben ook allemaal een kaart gemaakt en geschreven naar een ‘opa’ of ‘oma’ die in het verzorgingshuis zit. Juf Marieke en juf Diana zijn
met alle kleuters naar woonzorgcentrum De Opmaat in Monster geweest om de kaarten
aan de ouderen te geven.
Onlangs kregen we hier een bedankje voor binnen. De ouderen vonden het erg leuk om
een kaartje te krijgen en ze hebben genoten van de mooie kaarten en de lieve teksten
die erop stonden. Mooi dat onze leerlingen op deze manier echt iets voor iemand anders
hebben kunnen betekenen.

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 8 februari.

