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

Nieuwsbrief nummer 04

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.
Normaal gesproken verschijnt de nieuwsbrief eens per twee weken, maar omdat de
school op 17 en 18 oktober gesloten is (vanwege de studiedagen voor het team)
ontvangt u de nieuwsbrief deze week.

Ooievaarspas
Als u in Den Haag woont en beschikt over een ooievaarspas, krijgt u € 50,00 korting op
de kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje/schoolkamp e.d.
U moet dan met de pas van uw kind langskomen op school. Dat kan van dinsdag tot en
met vrijdag. U ‘pint’ dan als het ware met de pas de korting van € 50,00.
Doet u dit wel vóór 1 december.

Delftpas
Als u in Delft woont en beschikt over een gratis Delftpas krijgt u € 50,00 korting op de
kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d. U moet dan met de
pas van uw kind langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U mag
natuurlijk ook zelf een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op school.
Doe dit wel vóór 1 december.

Westlandpas
Als u in het Westland woont en beschikt over een Westlandpas krijgt u € 50,00 korting
op de kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d. U moet dan
met de pas van uw kind langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U
mag natuurlijk ook zelf een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op
school. Doe dit wel vóór 1 december.

#Goed Bezig DH Festival
Dit jaar is bestaat Natuur- en Milieueducatie honderd jaar en dat wordt gevierd met alle
inwoners van de stad tijdens het #Goed Bezig DH Festival.
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Zondag 13 oktober van 13:00 tot 16:30 uur.
Locatie: Stadsboerderij de Herweijerhoeve
Zuiderpark, Anna Polakweg 7, Den Haag.
Kom naar het Zuiderpark en doe mee met de gratis
activiteiten!
Op deze middag kun je kijken, proeven, beleven en
ontdekken hoe leuk het is om goed bezig te zijn voor
de natuur en het milieu. Samen met organisaties uit
de stad bieden we een leuk en afwisselend programma met muziek en veel actie, zoals:
• zelf leren compost maken;
• een krekelsnack proeven en andere gezonde, duurzame voeding;
• op pad met de natuurgids of een rondje door het Zuiderpark met de afvalbok;
• meepraten en -denken over het straatbomen en stadsnatuur in Den Haag;
• kunst maken van oude apparaten;
• alles over nieuwe energie;
• en nog veel meer.

VakantiepasClub
herfstvakantie Den Haag
De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de
herfstvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting.
Bij Haagse Eitjes kunnen er in de vakantie kakelverse eitjes geraapt worden en Black
Sheep Buplisher verzorgt een creatieve workshop naar aanleiding van het nieuwe
prentenboek Gekke Geit. Maar gewoon lekker zwemmen, schaatsen of timmeren bij De
Kinderwerkplaats kan natuurlijk ook! Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub.
Bekijk deze en alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.
Activiteitenkalender
Tot en met woensdag 16 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.

Woensdag 30 oktober:

Informatieavond voor de ouders
van de schoolverlaters

Donderdag 7 november:

Schoolontbijt op de locatie Paddepad.

Maandag 11 tot en met vrijdag 29
november

De fietscontainer staat op de locatie Paddepad.

Dinsdag 12 november:

Schoolfotograaf op de locatie Youz.

Donderdag 14 november:

Schoolfotograaf op de locatie Paddepad.

Donderdag 14 november:

Voorstelling ‘Circus kosmos’ op de locatie Paddepad voor de groepen F, G, H, I, J en W.

Woensdag 20 tot en met
vrijdag 22 november

Judolessen op de locatie Paddepad.
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Berichten van de locatie Westland
Westlandpas
Als u in het Westland woont en beschikt over een Westlandpas krijgt u € 50,00 korting
op de kosten voor ouderbijdrage, schoolreisje e.d. U moet dan met de pas van uw kind
langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U mag natuurlijk ook zelf
een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op school.
Doe dit wel vóór 1 december.

Schoolcontactpersoon Sociaal Kernteam
Als ouder(s)/ verzorger(s) wilt u natuurlijk het beste voor uw kind(eren). U vindt het belangrijk dat hij/zij lekker in z’n vel zit en zich goed kan ontwikkelen. Voor de één is dat
gemakkelijker dan voor de ander. Ieder kind is uniek en soms kan ook het ouderschap
een uitdaging zijn. Dat begrijpen we bij het Sociaal Kernteam (SKT).
Samen met de school vinden wij het belangrijk dat uw kind plezier beleeft, durft te ontdekken en zichzelf kan zijn. Het SKT biedt ondersteuning aan zowel u als ouder(s) als
aan de school, bij vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van uw kind. Ook op
De Strandwacht is een schoolcontactpersoon betrokken, die kan meedenken als uw kind
op school en/of thuis wellicht extra ondersteuning nodig heeft. Indien de school denkt dat
het SKT u of uw kind kan helpen, bespreken zij dit met u. De schoolcontactpersoon kan
ook aansluiten bij een overleg op school.
Als u vragen heeft of u wilt weten wat het SKT voor u kan betekenen,
bent u welkom op het inloopspreekuur op school. Voor De Strandwacht, locatie Westland is Melanie van der Gaag uw schoolcontactpersoon.
Voor meer informatie over het SKT of een aanmelding kunt u terecht
op: www.sktwestland.nl of bellen naar 140174, als u vraagt naar het
SKT wordt u doorverbonden.

Activiteitenkalender locatie Westland
Tot en met woensdag 16 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.

Woensdag 6 november:

Schoolontbijt.

Donderdag 14 november:

Schoolfotograaf.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 november.

