Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
10 mei 2019

Nieuwsbrief nummer 18

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.

Sponsor De Strandwacht-bibliotheek met ‘Sponsorkliks’
Sinds enige tijd doet De Strandwacht mee met ‘sponsorkliks’.
Tot nu toe heeft De Strandwacht € 23,45 verdiend dankzij ouders en medewerkers die
bestellingen geplaatst hebben via sponsorkliks. Hartelijk dank als u al meegedaan heeft.
Voor de volledigheid en duidelijkheid hierbij nogmaals de uitleg.
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 niet 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.
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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.

Schoolreisjes locaties Paddepad, Westland en
groep StrandTaal (aangepast bericht)
Nog niet iedereen heeft betaald voor het schoolreisje. Daarom herhalen we hierbij het
bericht van vóór de meivakantie.
Als u al wel betaald heeft: hartelijk dank.
Als u nog niet betaald heeft: wilt u dit s.v.p. de komende week doen? Bij voorbaat dank.
De schoolreisjes staan gepland op maandag 24 juni. Er zullen drie verschillende locaties
worden bezocht. Alle kinderen gaan met de bus op schoolreisje.
De groepen A, B, C, D, V, Zeearend en StrandTaal gaan naar De Kievit in Berkel en
Rodenrijs.
De leerlingen van groep Zeearend vertrekken van de locatie Paddepad en komen daar
ook weer terug. Het vervoer naar en van het Paddepad in Den Haag wordt in overleg
geregeld. Neem bij vragen contact op met de teamleider: Kelly Deelen.
De groepen F, G, H, I, J, W, Zeehond, Zeepaard, Zeeleeuw en Zeewolf gaan naar
Drievliet in Rijswijk.
De groepen K, L, M, N en Z gaan naar Duinrell in Wassenaar.
De kinderen van de groepen O en P gaan niet mee op schoolreis.
Zij gaan op schoolkamp.
De kosten voor het schoolreisje zijn:
- voor de leerlingen die naar de Kievit gaan: € 25,00;
- voor de leerlingen die naar Drievliet en Duinrell gaan: € 27,50.
Wilt u zo vriendelijk zijn het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te
maken op IBAN NL06 INGB 0007 2340 75 ten name van DHS De Strandwacht (of volledig: De Haagse Scholen School De Strandwacht).
Vermeld daarbij de voornaam en achternaam van uw kind plus de groep waarin hij/zij zit.
Let op: als u de Ooievaarspas heeft laten scannen of als u de Delftpas heeft laten kopieren, krijgt u mogelijk € 22,00 korting. U krijgt deze korting alleen wanneer uw kind
niet zwemt (als uw kind wel zwemt is het bedrag van € 22,00 gebruikt voor de zwembus).
Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan
niet om de naam van uw kind, de groep waar hij/zij zit en het woord ‘schoolreisje’ op de
envelop te schrijven.
De leerlingen van de groepen die naar De Kievit gaan, zullen op 24 juni op de reguliere
tijd naar huis gaan.
De leerlingen van de groepen die naar Drievliet en Duinrell gaan, blijven wat langer in
het pretpark om langer van de attracties te kunnen genieten.
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Deze groepen zullen daardoor later op school terug zijn. Het is de bedoeling dat u uw
kind zelf op school komt ophalen. De leerlingen zullen rond 15:30 uur terug op school
zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf het vervoer af te zeggen voor die middag?

Activiteitenkalender
Donderdag 23 mei:
Maandag 27 t/m
woensdag 29 mei:
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
Maandag 10 juni:

Voorstelling ‘Koeskoes’. Bestemd voor de groepen
Goudvis, Haai, Inktvis en Watertoren.
Schoolverlaterskamp.
Hemelvaart en de dag erna: de school is gesloten.
Tweede pinksterdag. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 mei.

Berichten van de locatie Westland
Schoolreisje
Op maandag 24 juni gaan de kinderen op schoolreisje. Zie voor meer informatie het
bericht op pagina 2 en 3 van deze nieuwsbrief.

Activiteitenkalender locatie Westland
Maandag 27 t/m
Schoolverlaterskamp (twee leerlingen uit groep
woensdag 29 mei:
Zeewolf gaan mee met het kamp van de schoolverlaters van de locatie Paddepad).
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
Hemelvaart en de dag erna: de school is gesloten.
Maandag 10 juni:
Tweede pinksterdag. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 mei.

