Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
4 oktober 2019

Nieuwsbrief nummer 03

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.

Schoolarts
De afgelopen periode had De Strandwacht (locatie Paddepad) geen schoolarts. Door tekorten en onduidelijkheden over stadsdelen heeft dit lang geduurd, maar nu hebben we
weer een schoolarts.
Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor
informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
Schoolarts van De Strandwacht
Voor De Strandwacht is Ellen van Veen de schoolarts. De onderzoeken vinden plaats op
het CJG Segbroek, Hanenburglaan 339, 2565GP Den Haag,
telefoonnummer 070-752.6920.
Gezondheidsonderzoek Speciaal Onderwijs
Zodra uw kind geplaatst wordt op een school voor speciaal onderwijs wordt uw kind
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts. In het reguliere basisonderwijs gebeurt dit rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar, op het speciaal onderwijs
kan dit op andere momenten plaatsvinden en/of vaker. Tijdens dit onderzoek worden
lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van het kind bekeken.
Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u gevolgd. Tijdens de
onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een
oplossing of extra ondersteuning.
Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolarts langs te
komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld
vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon:
0800-285.4070 of de locatie Segbroek: 070-752.6920. Ook neemt de schoolarts deel aan
de zorgstructuur van de school.
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Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De
inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De
schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind
ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.
Gegevens van uw kind
De schoolarts van het CJG gebruikt de persoonsgegevens uit de leerlingenadministratie
van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij school.
Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak neemt de schoolarts telefonisch contact
met u op. Als dat niet lukt, wordt zo nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind
gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.
Meer informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen
van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-285.4070.
Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.

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 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, Booking.com, 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: 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.
We zijn vorig jaar met Sponsorkliks gestart. Op dit moment staat er € 114,12 commissie
voor onze school in behandeling, waarvan € 57,71 uitbetaald is. Dit bedrag hebben we
toegevoegd aan het budget voor de schoolbibliotheken (op alle locaties).
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Herfstvakantie: Zwem4Daagse in de Haagse zwembaden
De Haagse zwembaden organiseren deze herfstvakantie (21 t/m 25 oktober 2019) opnieuw een sportieve activiteit: de Haagse Zwem4Daagse. Tijdens dit event zwemmen
deelnemers vier dagen een afstand van 250, 500 of 1000 meter per dag.
Als beloning voor deze prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een echte
Zwem4Daagse-medialle. De Zwem4Daagse is een mooie mogelijkheid om uw kind(eren)
zwemvaardig te houden. Voor deelname is een zwemdiploma A verplicht. Doet u mee,
samen met uw kinderen? U geeft zich eenvoudig op via zwem4daagse.nl.
Meedoen kan dagelijks in de volgende zwembaden:
Blinkerd - 11.00 - 15.00 uur (ma, do en vr), 12.00 - 17.00 uur en 20.45 - 22.00 uur (di)
en 12.00 - 13.00 uur en 19.00 - 21.30 uur (wo)
Waterthor - 08.30 - 10.30 uur (ma t/m vr)
Hofbad - 11.00 - 12.30 uur (wo van 10.00 - 11.30)
Zuiderpark - 08.30 - 10.00 uur (ma t/m vr)
Houtzagerij - 15.00 - 17.00 uur (di van 14.30 - 16.00)
Overbosch - 08.15 - 09.45 uur (ma, di, wo en do)
Let op: in verband met de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers, is een
maximumaantal mensen dat zich kan inschrijven per zwembad. Wilt u zeker zijn van
deelname, wacht dan niet te lang met uw registratie.

Autisme en beelddenken
Een avond met informatie over beelddenken in het onderwijs. Bianca van der Reep geeft
op 17 oktober uitleg waar zij als coach beelddenken van Top-down Leren en tevens als
ouder tegenaan loopt in het onderwijs en welke oplossingen hiervoor zijn. Kinderen met
ASS zijn visueel ingesteld, het huidige onderwijs wat voor 90% in taal wordt aangeboden, sluit niet aan bij hun behoeften. De leerstof geeft veel prikkels en wordt zo niet begrepen, laat staan onthouden.
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Graag neemt Bianca van der Reep jullie mee in de beleving van het beelddenken en de
uitkomsten die zei, maar ook u als ouder/verzorger/geïnteresseerde, kan bieden om zo
aan onze specials tegemoet te komen. Ieder kind heeft tenslotte recht op passend onderwijs.
Datum: 17 oktober. Zaal open: 19:15 uur. Tijd: 19:30 - 21:30 uur.
Locatie: Kompassie, Laan 20, Den Haag.
Er zijn maximaal 55 stoelen. U kunt zich gratis aanmelden via email:
aic.denhaag1@gmail.com.

Prikkelarme voorstellingen bij De Betovering
Tijdens Festival De Betovering (in de herfstvakantie) wordt er extra aandacht besteed
aan het organiseren van een theaterbezoek voor kinderen met autisme of ADHD.
Vorig jaar is in Theater aan het Spui een prikkelarme zone gerealiseerd. Een rustige plek
waar kinderen (of ouders natuurlijk) zich kunnen terugtrekken. Dit wordt aangekleed met
een fijne stoel, een klamboe en een paar planten. Niet te veel, het moet een rustige,
prikkelarme ruimte worden. Dit jaar komt deze prikkelarme zone terug in Theater aan
het Spui maar ook in Theater Dakota en het KorzoTheater.
Daarnaast gaat men drie relax-performances organiseren. Een relax-performance is een
voorstelling die enigszins wordt aangepast zodat het aangenamer wordt als je niet zo
goed tegen veel prikkels kunt. Prikkels worden verzacht of eruit gehaald, zoals sterke
lichteffecten, stroboscooplicht, harde geluiden of plotselinge knallen.
Ook wordt het zaallicht een beetje aangelaten, zodat het niet helemaal donker is en als
je om een bepaalde reden de zaal uit moet, dan is dat geen probleem. De relaxed performances zijn bedoeld voor iedereen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving, ook mensen en kinderen met autisme of ADHD.
Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Activiteitenkalender
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 11 oktober.

