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

Nieuwsbrief nummer 14

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.

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.
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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.

Hoge kortingen op ICT bij schoolspot
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basis- en speciaal onderwijs. Medewerkers van basisscholen en ouders met een kind in het het basisonderwijs kunnen
hier met veel korting software, hardware, digitale leermiddelen en andere ICTgerelateerde producten bestellen. De korting kan zelfs oplopen tot 90%!
Hoe schoolspot zo’n hoge korting kan bieden?
Door slimme overeenkomsten te sluiten met leveranciers. Daarnaast hebben basisscholen vaak al een gedeelte betaald voor thuisgebruik van bepaalde softwarepakketten,
waardoor ouders en medewerkers kunnen profiteren van onderwijskorting op schoolspot.
Wat is er te koop op schoolspot.nl?
Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. Je kunt er terecht voor software van
bijvoorbeeld Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec. Maar ook voor laptops, tablets, educatieve software en cursussen. Er is keuze uit ruim 600 artikelen.
Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is afhankelijk van de
licenties die jouw onderwijsinstelling afneemt bij APS IT-diensten, de eigenaar van
schoolspot.nl.
Gratis account aanmaken
Om bij schoolspot te kunnen bestellen, heb je een account nodig. Een account aanmaken
doe je in enkele simpele stappen en is bovendien geheel gratis. Je ontvangt na de registratie een e-mail met je inloggegevens. Vervolgens kun je je bestelling plaatsen.
Nog even de voordelen van schoolspot.nl op een rij!
• Betrouwbaar;
• Lage prijzen;
• Specifiek aanbod voor het (speciaal) basisonderwijs;
• Geen verrassingen achteraf (btw en verzendkosten zijn al in de prijs verwerkt!).
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Camouflage en andere overlevingsstrategieën
bij autisme
Camouflage en andere overlevingsstrategieën bij autisme. Deze avond verteld Peter van
Dijk zijn verhaal over overlevingsstrategieën die hij gebruikt om met zijn beperking, die
hij dagelijks ervaart, om te gaan.
Daarna gaat Peter wat uitgebreider in op camouflage. Veel mensen met autisme voelen
zich niet veilig genoeg om te laten zien wie ze zijn en proberen hun autisme te camoufleren. Zelf heeft Peter op een gegeven moment de keuze gemaakt om dat veel minder te
doen. Op 21 maart geeft hij uitleg waarom. Er is genoeg gelegenheid voor iedereen om
vragen te stellen en om eigen ervaringen te vertellen.
Datum: 21 maart.
Zaal open: 19:15 uur.
Tijd: 19:30 - 21:30 uur.
Locatie: Kompassie, Laan 20 in Den Haag.
Er zijn maximaal 55 stoelen. U kunt zich gratis aanmelden via e-mail:
aic.denhaag1@gmail.com
Het NVA/AIC is gevestigd in het gebouw van Kompassie aan Laan 20, 2512 GN in Den
Haag. Voor meer informatie over autisme: www.autisme.nl, AIC’s Zuid-Holland.

Activiteitenkalender
Vrijdag 8 maart:
Maandag 11 maart:
Vrijdag 15 maart:
Maandag 18 maart:
Dinsdag 19 maart:
Donderdag 21 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.
De fietscontainer wordt bezorgd op de locatie
Paddepad.
Voorstelling ‘De Gruffalo’ in Theater Dakota voor
de groepen A, B en C.
Afsluiting thema met ouders.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 maart.

Berichten van de locatie Westland
Activiteitenkalender locatie Westland
Vrijdag 15 maart:
Donderdag 21 maart:
Vrijdag 12 april:
Donderdag 18 april:
Vrijdag 19 april tot en met vrijdag 3 mei:

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 maart.

