Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
8 februari 2019

Nieuwsbrief nummer 12

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.

Verlof buiten de schoolvakanties
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel,
dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een
van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een
schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s en kunt u dat aantonen?
Dan kunt u één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de
schoolvakanties.
Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als
de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor
maximaal tien schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan tien schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.
Als u verlof aanvraagt, doet u dit dan alleen als u kunt aantonen dat u niet tijdens de
schoolvakantie op vakantie kunt (een goedkopere reis is geen geldige reden) of als er
sprake is van een bijzondere familiegebeurtenis.
We krijgen veel aanvragen waarbij er geen goede reden is. Het is voor u en voor ons
vervelend als de aanvraag moet worden afgewezen.
Als u geen toestemming vraagt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim en moeten wij dat
melden bij de leerplichtambtenaar. Vraag dus altijd eerst verlof aan, voordat u iets afspreekt. Dat voorkomt teleurstellingen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder met informatie over luxe verzuim en
verlof.
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De Haagse Schaatsschool
De Haagse Schaatsschool verzorgt voor leerlingen uit het primair onderwijs op de donderdagen van 14 februari tot en met 28 maart 2019 in de binnenhal van De Uithof, Jaap
Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden
van vijf wekelijkse lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen.
De schaatsen zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie. Met OVP-korting. Van 16.15 tot 17.30 uur leren kinderen van 4 t/m 12 jaar op
een speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief entree met begeleiding
€ 52,50. Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting.
Voor data lessen en aanmelden cursus zie https://haagseschaatsschool.nl.

Theatervoorstelling over autisme en werk
Datum: dinsdag 2 april 2019.
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Prijs: € 7,50 (Ooievaarspas: € 3,75).
Adres: Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, Den Haag.
Op de werkvloer zijn psychische kwetsbaarheden een taboe. De Nederlandse Vereniging
voor Autisme (AIC Den Haag) wil hier graag verandering in brengen. Samen met theatergroep Bint brengt zij daarom in de landelijke autismeweek de voorstelling ‘Aut of Office’. Het is een wervelende, interactieve theatervoorstelling die op herkenbare wijze laat
zien hoe het kan zijn als een collega een stoornis binnen het autistisch spectrum heeft.
We laten zien welke uitdagingen er zijn en welke kansen er liggen. Bovendien vragen we
ons hardop af wat er eigenlijk normaal is en wie dat bepaalt? Zijn we eigenlijk niet allemaal anders? En moeten we dáár niet gewoon mee om leren gaan?
Informatie, herkenbare en hilarische scenes, liedjes, prikkelende vragen, en momenten
voor reflectie wisselen elkaar af. Samen zetten ze de kijker aan het denken en brengen
ze het gesprek op gang.
Vanaf 19:15 is er een informatiemarkt door GGZ instellingen uit Den Haag e.o.

Activiteitenkalender
Dinsdag 19 februari:
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart:
Maandag 4 maart:
Vrijdag 8 maart:
Maandag 11 maart:

Voorstelling ‘Jij bent ‘m’ in het Korzo Theater,
bestemd voor groep Juffervis.
Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.
Studiedag team. De school is gesloten.
Gemeentemuseumles ‘Van gezicht tot portret’,
bestemd voor groep Maanvis.
Voorstelling theatergroep Knars met ‘De Centrale
Geheimen Bank’, voor de groepen J, K en L.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 februari.
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Berichten van de locatie Westland
Afscheid nemen bij de deur
Veel kinderen komen met een taxibusjes naar school, maar er zijn ook ouders die hun
kind zelf brengen. Het is logisch dat u even met uw kind meeloopt naar de deur.
Wel willen we alle ouders vragen om bij de deur afscheid te nemen. De leerkrachten zijn
in de klas de dag aan het opstarten en een rustige start is vaak al het halve werk. Er
staat altijd een medewerker bij de deur die de kinderen ontvangt en kijkt of ze naar de
goede klas toe lopen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat u iets wil doorgeven. Dit kan via de medewerker die bij de
deur staat, zij zal dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht.
Wilt u echt iets bespreken met de leerkracht dan is het handig om hier even een afspraak
voor te maken zodat ze ook echt de tijd voor u hebben.
Extra kleding
Op school kunnen we altijd extra kleding gebruiken. Denk aan gymkleding maar ook
ondergoed en broeken (een ongelukje zit in een klein hoekje). Op dit moment hebben we
dit alleen in heel kleine maten. Heeft u kleding die uw kind te klein is (vanaf maat 122)
en was u toch van plan dit weg te doen, dan houden wij ons graag aanbevolen. Alvast
bedankt!
Zelfvertrouwen groeit bij Sportkanjerclub Westland
Jouw kind wil graag sporten. Maar soms is het spannend om lid te worden van een vereniging. Bijvoorbeeld omdat jouw zoon of dochter zich onzeker voelt, motorisch minder
vaardig is of het moeilijk vindt mee te doen in een groep. Sportkanjerclub Westland biedt
dan een oplossing. De Sportkanjerclub geeft extra tijd, hulp en aandacht aan kinderen bij
het beoefenen van sport.
In veertien weken tijd maakt uw kind kennis met verschillende sporten, ontwikkelt plezier in bewegen en bouwt aan het zelfvertrouwen. De Sportkanjerclub wordt begeleid
door getrainde sportdocenten en een kinderfysiotherapeut.
Nieuwe lessenreeks
Maandag 4 februari is een nieuwe groep van start gegaan:
Tijd: 17.00-18.00 uur.
Locatie: sporthal Wielepet in Monster.
Leeftijd: 6 t/m 10 jaar.
Kosten: € 80,00 voor 14 weken.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op ww.sportkanjerswestland.nl/sportkanjerclub.

Activiteitenkalender locatie Westland
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart:
Maandag 4 maart:

Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.
Studiedag team. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 februari.

