Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
7 juni 2019

Nieuwsbrief nummer 20

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.

Hoge kortingen op ICT
bij schoolspot voor
ouders en medewerkers
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor
iedereen in het basis- en speciaal onderwijs.
Medewerkers en ouders met een kind
in het (speciaal) basisonderwijs kunnen hier met veel korting software, hardware, digitale
leermiddelen en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. De korting kan zelfs oplopen tot 90%!
Dit geldt ook voor de medewerkers en de ouders van leerlingen op alle locaties van De
Strandwacht.
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.
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Nog even de voordelen van schoolspot.nl op een rij
• Betrouwbaar (in samenwerking met school en vrijblijvende aanmelding);
• Lage prijzen;
• Specifiek aanbod voor het (speciaal) basisonderwijs;
• Geen verrassingen achteraf (btw en verzendkosten zijn al in de prijs verwerkt.

Betalingen schoolreisjes
Op maandag 24 juni gaan de kinderen van de locaties Paddepad (behalve de schoolverlaters in de groepen O en P), Westland en groep StrandTaal op schoolreisje.
Zie voor verdere informatie de nieuwsbrieven 17 en 18. Als u deze nieuwsbrieven niet
heeft bewaard, kunt u ze terugvinden op onze website (www.destrandwacht.nl) onder
het kopje ‘Nieuwsbrieven’.
Veel ouders hebben al betaald, waarvoor zeer hartelijk dank.
Als u nog niet betaald heeft, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen? Bij voorbaat dank.
De kosten voor het schoolreisje zijn:
- voor de leerlingen die naar de Kievit gaan (de groepen A, B, C, D, V, Zeearend en
StrandTaal): € 25,00;
- voor de leerlingen die naar Drievliet en Duinrell gaan (de overige groepen): € 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.
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.

Activiteitenkalender
Maandag 10 juni:
Dinsdag 11 juni:
Vrijdag 14 juni:
Maandag 24 juni:
Vrijdag 28 juni:
Donderdag 11 juli:
Vrijdag 12 juli:

Tweede pinksterdag. De school is gesloten.
Studiedag team. De school is gesloten.
Gemeentemuseumles ‘Wat je droomt ben je zelf’
voor groep Haai.
Schoolreisjes.
Survivaldag voor de groepen Orka en Picassovis.
Sportdag op de locatie Paddepad.
Studiedag team. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 juni.
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Berichten van de locatie Westland

PUURcultuur
Gedurende het schooljaar hebben we op de locatie Westland verschillende lessen van
PUURcultuur gehad. Alle leerlingen hebben zangles, dansles, beeldende vorming, muziek
(keyboard) en theaterlessen gevolgd. Per discipline hebben we twee lessen gekregen. De
lessen werden gegeven door docenten van PUURcultuur.
Zij hebben erg hun best gedaan om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende disciplines van cultuureducatie. Tijdens deze lessen bleken de leerlingen te beschikken over onverwachte talenten. Mocht uw kind het leuk hebben gevonden en zou u
meer willen weten over lessen in een bepaalde discipline dan is er zondag 30 juni tussen
13:00 en 16:00 uur een dag waarop de verschillende docenten allerlei workshops geven.
U kunt hier gratis naar toe. Het adres is ’s-Gravenzandseweg 105A in Naaldwijk.
Zie de flyer op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Rugzakken voor gymspullen
Omdat de gymzaal niet in de school is, moeten de kinderen een klein stukje lopen naar
de gymlessen. We willen u daarom vragen de gymspullen mee te geven in een rugzak,
zodat de kinderen deze op hun rug kunnen doen. Losse tasjes slepen namelijk vaak over
de grond waardoor er regelmatig een struikelpartij is. Met een rugzak op de rug, is de
kans op valpartijen en gymkleren die op straat vallen een stuk kleiner en kunnen de leerlingen zonder oponthoud naar de gymzaal lopen.

Activiteitenkalender locatie Westland
Maandag 10 juni:
Tweede pinksterdag. De school is gesloten.
Dinsdag 11 juni:
Studiedag team. De school is gesloten.
Maandag 24 juni:
Schoolreisjes.
Vrijdag 12 juli:
Studiedag team. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 juni.
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