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

Nieuwsbrief nummer 13

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.

Staking
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken.
De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Een groot deel van het team van De Strandwacht maakt gebruik van zijn/haar stakingsrecht. Dat betekent dat de school op 15 maart gesloten is en dat uw kind niet naar
school kan.
We willen u vragen om voor vrijdag 15 maart een andere vorm van opvang te organiseren voor uw kind. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit, neem dan direct contact op met de school. De opvang zal collectief geregeld worden door de drie cluster 4
scholen van De Haagse Scholen. De locatie wordt nader bepaald.
Wij hopen, evenals bij eerdere stakingen het geval was, te mogen rekenen op uw begrip.
De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke
staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te
oefenen op de politiek. Met deze actie wordt er aandacht gevraagd voor de toekomst van
het onderwijs, voor uw kind en voor de toekomst van hele generaties kinderen.

Thema sprookjes
Dinsdag 5 maart start het schoolbrede thema 'Sprookjes'. De Strandwacht zal omgetoverd worden tot een waar sprookjesland. Iedere groep zal met een sprookje aan de slag
gaan en allerlei lesactiviteiten zullen in het teken staan van de verschillende sprookjes.
Donderdag 21 maart vanaf 14.00 uur vindt de thema-afsluiting plaats en zijn alle
ouders en verzorgers van harte welkom. U kunt met uw eigen ogen zien wat de leerlingen gedaan hebben rondom het thema spookjes.
Wij hopen dat u allen komt. De kinderen waarderen dit echt.
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Voetbaltoernooi
Vrijdag 15 februari gingen we met acht schoolverlaters van de locatie Paddepad naar het
voetbaltoernooi in de Houtzagerij in Den Haag. Het was een heel leuke middag en alle
kanjers hebben ontzettend hard gewerkt!
De vijf teams van de poule speelde allemaal vierwedstrijden en om 15:30 uur sloten we
de laatste wedstrijd af. Nog even allemaal een penalty schieten en naar huis. Bedankt
voor de mooie wedstrijdjes.

Sponsor De Strandwacht-bibliotheek met ‘Sponsorkliks’
Als u wel eens iets bestelt via internet, kunt u De Strandwacht (zonder dat het u iets
kost) aan extra geld helpen voor de schoolbibliotheek. Boeken zijn duur en alle beetjes
helpen.
Hoe werkt het?
 Voordat u gaat bestellen, gaat u eerst naar de website van sponsorkliks
(www.sponsorkliks.com).
 U ziet dan een vakje ‘Wie wilt u sponsoren?’.
 Kies daar voor De Strandwacht (als u het woord ‘strandwacht’ intoetst, vindt u onze school vanzelf).
 U ziet vervolgens de webwinkels die meedoen.
 Klik op de webwinkel naar keuze en bestel zoals u dat gewend bent. U betaalt net
zoveel als anders. Er is voor u geen enkel verschil.
De webwinkel betaalt een commissiebedrag en daarvan gaat 75% naar De Strandwacht.
Nogmaals: uw aankoopbedrag blijft ongewijzigd. U betaalt niets meer. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert de Strandwacht hier direct van!
Er zijn veel webwinkels aangesloten bij sponsorkliks. Enkele voorbeelden: Bol.com Wehkamp, Cool Blue, Viking, MediaMarkt, Thuisbezorgd.nl, Hotels.com, Albert Heijn, Hema,
Otto en nog veel meer.
Uiteraard kunnen we op De Strandwacht niet zien wie er wat besteld heeft. Uw bijdrage
is dus volstrekt anoniem.
Let op: geen commissie op boeken. In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs,
hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.
Doet u mee? De kinderen zullen u dankbaar zijn. Via de nieuwsbrief zullen we u
geregeld op de hoogte houden van het bedrag dat er voor de bibliotheek ‘verdiend’ is.
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VakantiepasClub voorjaarsvakantie Den Haag
Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes en sneeuwklokjes zijn al
gespot. Tijd voor de voorjaarsvakantie!
Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét Vakantiepaskorting.
Als jullie deze winter niet hebben kunnen schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de
Uithof. In het Kicking Horse Kinderkookcafé van Paagman maak je samen een lekkere
maaltijd of kom spelen en ontdekken in de Kinderwerkplaats.
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten
op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub?
Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

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

Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Vrijdag 8 maart:

Gemeentemuseumles ‘Van gezicht tot portret’,
bestemd voor groep Maanvis.
Voorstelling theatergroep Knars met ‘De Centrale
Geheimen Bank’, voor de groepen J, K en L.
Staking. De school is gesloten.

Maandag 11 maart:
Vrijdag 15 maart:

Studiedag team. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 maart.
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Berichten van de locatie Westland
Rapporten
De rapporten zijn gemaakt en vandaag mee naar huis gegaan. De rapporten zijn naar het
kind toe geschreven en opbouwend. Tijdens het OP-gesprek wordt uw kind altijd uitgebreid besproken. Daarom houden wij geen standaard rapportgesprekken. Mocht u toch
de leerkracht willen spreken over het rapport, dan kunt u een afspraak met de leerkracht
maken.

Vakantie en studiedag
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt. De Cito-toetsen zijn geweest en ook met
de methodes is flink doorgewerkt. Na al dat harde werken hebben we weer een weekje
vakantie verdiend. We wensen iedereen een heel fijne vakantie. Lekker uitrusten en
daarna weer fris aan de slag.
Maandag 4 maart moeten de juffen weer aan het werk, maar zijn de kinderen nog een
dagje vrij. We hebben dan een studiedag. Op dinsdag 5 maart zien we iedereen weer fris
en fruitig op school.

Op de muur van het
schoolgebouw op de
locatie Westland is
afgelopen week een
fraai gevelbord
geplaatst.
U ziet hier de conciërge
bezig met de
montage.
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Tennisles

Maak op een leuke manier kennis met tennis
Open tennisles bij LTC Naaldwijk
Zaterdag 16 maart is er een open tennisles bij LTC Naaldwijk. Deze open tennisles is
gratis.
Vanaf 1 april wil men bij LTC Naaldwijk starten met een les voor kinderen en jong
volwassenen die meer aandacht nodig hebben bij het aanleren van nieuwe
tennistechnieken. Omdat ze zich bijvoorbeeld minder goed kunnen concentreren
of sneller zijn afgeleid.
Deze les wordt gegeven door een gediplomeerde tennisleraar van Burgersdijk Tennis op
de zaterdagochtend. Tijden volgen later.
Kom naar de open tennisles op zaterdag 16 maart van 14.15 uur tot en met 15.15 uur in
de Van der Ende Hal op het park van LTC Naaldwijk en maak op een leuke manier kennis
met tennis! Tennisrackets zijn aanwezig maar trek wel kleding aan waar je je makkelijk
in kunt bewegen.
Meld je aan tot en met vrijdag 15 maart via ltcnaaldwijk.nl/opendag of kom gewoon
langs op 16 maart! Kan je 16 maart niet? Kom dan een keertje langs op zaterdagochtend
om te kijken bij de les. Neem hiervoor contact op met Elma van den Bos 0614-002.448.
Voor meer informatie mail naar: evenementenjeugd@ltcnaaldwijk.nl

Activiteitenkalender locatie Westland
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart:
Maandag 4 maart
Vrijdag 15 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 12 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april tot en met vrijdag 3 mei

Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.
Studiedag team. De school is gesloten.
Staking. De school is gesloten.
Afsluiting thema met ouders.
Koningsspelen.
Studiedag team. De school is gesloten.
Meivakantie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 maart.

