Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
2 september 2019

Nieuwsbrief nummer 01

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.

Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. We hopen dat u heeft genoten
van een fantastische vakantie en dat het voor iedereen een prettig schooljaar gaat worden.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden verschijnt er elke twee weken een
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe op de vrijdagen, maar voor vandaag
maken we een uitzondering om u zo snel mogelijk over een aantal zaken te informeren.
De klassen zijn ingericht en we zijn klaar voor de leerlingen die vandaag vol nieuwe
energie en met een beetje gezonde spanning weer de school zijn binnengestroomd. We
starten dit jaar met een groot aantal nieuwe leerlingen en we zijn vol vertrouwen dat ook
zij hun weg op De Strandwacht weten te vinden.
We wensen iedereen een heel fijne start van het nieuwe schooljaar en we hopen (ook) in
2019-2020 op een prettige samenwerking!

Startgesprekken locatie Paddepad
Vanochtend was de informatieochtend voor de ouders van nieuwe leerlingen en andere
geïnteresseerden. U heeft algemene informatie over de school gekregen. Specifieke informatie over de groep waar uw kind in zit, hoort u tijdens de startgesprekken die binnenkort gehouden worden. Tijdens het start gesprek krijgt u de schoolgids plus informatie over de kosten van de ouderraad en de eventuele korting die u kunt krijgen als u in
het bezit bent van een Haagse Ooievaarspas, een gratis Delftpas of een Westlandpas.
De leerkracht nodigt u uit voor het startgesprek.

Squla en WoordExtra
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla
of WoordExtra aanvragen. Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8.
WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2.
Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl.
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Activiteitenkalender
Maandag 16 september:

Studiedag team – de school is gesloten.

Dinsdag 17 september:

Prinsjesdag – de school is gesloten.

Maandag 30 september tot en met
vrijdag 11 oktober

Thema ‘Kinderboekenweek’.

Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober:

Studiedagen team – de school is gesloten.

Maandag 21 oktober tot en met
vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie – de school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 september.

Berichten van de locatie Westland
Informatiemiddag locatie Westland
Vanochtend was de informatieochtend voor de ouders van nieuwe leerlingen en andere
geïnteresseerden. U heeft algemene informatie over de school gekregen. Specifieke informatie over de groep waar uw kind in zit, hoort u tijdens de startgesprekken die binnenkort gehouden worden. Tijdens het start gesprek krijgt u de schoolgids plus informatie over de kosten van de ouderraad en de eventuele korting die u kunt krijgen als u in
het bezit bent van een Haagse Ooievaarspas, een gratis Delftpas of een Westlandpas.
U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging voor het startgesprek.

Lezing voor ouders: ‘Help! ik wil het beste voor mijn kind!
Als ouder wil je het àller, àllerbeste voor je kind. Logisch ook, er bestaat geen diepere band
dan die met je kind. Het is fijn en belangrijk om met een leerkracht of leidster op een prettige manier in gesprek te kunnen zijn over hoe jouw kind zich ontwikkeld. Al helemaal als
het niet goed gaat in de klas of op de opvang, of wanneer er zorgen zijn. Veel ouders vinden gesprekken met leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang spannend. Wanneer je het niet eens bent met elkaar kun je je knap onzeker voelen en zonder
dat je het wilt voel je spanning in het gesprek.
Hoe komt het eigenlijk dat je je als ouder zo snel onzeker voelt als het over je kind gaat? En
wat kun je doen om een gesprek met een leerkracht beter te laten verlopen?
José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige en zal tijdens deze interactieve
lezing vertellen wat ouderschap eigenlijk is zodat je jezelf als ouder beter kunt begrijpen en
snapt waarom je je soms zo kwetsbaar kunt voelen in een gesprek met een professional.
Voor wie?: Voor elke ouder die zichzelf beter wil begrijpen, die meer zelfvertrouwen willen
ontwikkelen en die wil onderzoeken hoe zij gesprekken met leerkrachten kunnen verbeteren.
Wanneer? Op woensdagavond 2 oktober, 16 oktober en 13 november, 19:30-21:30 uur.
Inloop vanaf 19:15 uur.
U wordt verzocht om op tijd te komen zodat de lezing om 19:30 uur van start kan gaan.
Waar?: JGZ Zuid-Holland West, Van de Kasteelestraat 75, 2691 ZM ‘s- Gravenzande.
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Trainer
José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige.
Met haar achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs en vervolgens als projectleider in
de Taal- en Opvoedingsondersteuning heeft José Koster ruime ervaring en kennis over ouderschap in vele verschijningen.
Naast haar activiteiten als trainer en docent heeft zij een praktijk voor (ouder)begeleiding
en deelt zij haar kennis in artikelen en op congressen. Daarnaast werkt zij als coördinator
voor Home-Start in Amsterdam en voert zij het programma Het Begint Bij Mij uit met diverse groepen ouders in kwetsbare situaties zoals tienermoeders en vaders in de gevangenis.
Naast kennis over ouderschap van Alice van der Pas en Daniël Stern werkt zij o.a. vanuit
NLP, Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werk. www.josekoster.nl.
Voor deze avond zijn een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Wil je aan een van deze
avonden deelnemen? Stuur dan een e-mail naar Sandra van der Voet, management ondersteuner bij JGZ Zuid-Holland West - s.vandervoet@jgzzhw.nl

Activiteitenkalender locatie Westland
Maandag 16 september:

Studiedag team – de school is gesloten.

Dinsdag 17 september:

Prinsjesdag – de school is gesloten.

Maandag 30 september tot en met
vrijdag 11 oktober

Thema ‘Kinderboekenweek’.

Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober:

Studiedagen team – de school is gesloten.

Maandag 21 oktober tot en met
vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie – de school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 september.

