Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
1 november 2019

Nieuwsbrief nummer 06

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.

Leerkrachtentekort
Net zoals veel andere scholen, heeft ook De Strandwacht te maken met een tekort aan
leerkrachten. Hierdoor is het (soms zelfs structureel) niet altijd mogelijk dat er elke dag
een leerkracht voor alle groepen staat. Het streven is dat elke groep minimaal vier dagen
per week een leerkracht heeft.
Daarnaast beschikken we over hoog gekwalificeerde onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Een deel van de onderwijsassistenten volgt momenteel de opleiding tot
leerkrachtondersteuner, waardoor zij nog beter toegerust zijn en in staat zijn om (onder
supervisie van een leerkracht) zelfstandig les te geven aan een groep.
De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners op De Strandwacht zijn goed in
staat om zelfstandig les te geven. Zij bereiden de lessen voor in overleg met de leerkracht en bespreken de lesdag ook met haar of hem na.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij een teamleider of de locatiedirecteur.

Ochtenddrukte op de locatie Paddepad
’s Ochtends, vóór schooltijd, is het vaak druk op de rotonde en voor de ingangen van de
school. Sommige ouders komen al vroeg naar school en moeten dan wachten. Dat kan
vervelend zijn.
Zoals u weet, begint de school om 08:30 uur en mogen de kinderen om 08:15 uur naar
binnen. Tot 08:15 uur zijn de ouder(s)/verzorger(s) en de chauffeurs/begeleiders verantwoordelijk voor de kinderen.
Als u eerder bent, kunt u ook op een andere plek dan direct voor de schooldeur wachten.
Het is fijn als u tot 08:15 uur bij uw kind blijft.
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Staking woensdag 6 november
Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen, hebben de onsderwijsbonden voor
woensdag 6 november opgeroepen om te gaan staken.
Er is in de afgelopen twee jaar structureel 1,4 miljard in primair onderwijs geïnvesteerd
om salarissen te verbeteren en werkdruk te verminderen. Maar, zo is eerder geconstateerd, daarmee zijn we er niet. Naast het steeds groter wordende lerarentekort, zijn er
andere noden in de sector die ook vragen om een krachtige financiële inzet.
In de Miljoenennota en bij de Algemene Beschouwingen werd echter duidelijk dat het
kabinet niet van zins is structureel meer geld beschikbaar te stellen voor het funderend
onderwijs. Het lerarentekort wordt echter groter en groter, en voor het keren van deze
ontwikkeling is in elk geval nodig dat er meer geld komt voor een passende beloning van
leerkrachten, maar ook van andere medewerkers in het onderwijs. Helaas laat het kabinet het nu afweten. Het bestuur van De Strandwacht, stichting De Haagse Scholen, heeft
begrip voor de actie.
Veel medewerkers van De Strandwacht doen mee aan de aangekondigde staking. Dat
betekent dat alle locaties van De Strandwacht op woensdag 6 november gesloten zullen
zijn. U zult uw kind die dag thuis moeten houden en zelf moeten opvangen of dit laten
doen. Mocht u echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen, dan zal de school zijn uiterste
best doen opvang voor een aantal kinderen te realiseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit ook lukt.

Schoolfotograaf op de locaties Youz en Paddepad

Op dinsdag 12 en donderdag 14 november komt de schoolfotograaf op De
Strandwacht
Foto Koch komt de foto’s maken op:
 dinsdag 12 november op de locatie Youz;
 donderdag 14 november op de locatie Paddepad.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de privacy
handhaving vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle
kinderen op de foto mogen.
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Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag via de mail aangeven bij
de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl. Door de random gekozen inlogcodes wordt de privacy
100% gewaarborgd.
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen tien dagen bestelt, ontvangt u
van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken.
Wij als school zullen dus voor u geen pakket samenstellen. U kunt zelf op de site kiezen
welke foto’s of pakketten u wilt bestellen.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon op De Strandwacht is Marguerite van Voorst.
Taak vertrouwenspersoon
Het begeleiden van klachten van collega’s, ouders en leerlingen rondom ongenoegen
en/of ongewenst gedrag op school:
 een klacht van ouders over school (beleid, leerkrachten, directie);
 een klacht van collega’s over ouders van Strandwachtleerlingen;
 een klacht van collega’s over samenwerking met collega’s op de Strandwacht;
 een klacht van collega’s over De Strandwacht (beleid en directie).
De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het bevoegd gezag over te nemen besluiten omtrent sociale veiligheid op school.
Taakafbakening: beide partijen moeten op De Strandwacht zitten. Het moet over een
klacht of probleem gaan die De Strandwacht betreft. Het moet een klacht betreffen die in
het uiterste geval door de klachtencommissie in behandeling kan worden genomen.
Doelen
Voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag op school. Bijdragen aan een veilig en
prettig werkklimaat en het voorkomen van officiële klachten bij de klachtencommissie.
Werkwijze
Bij klachten van leerlingen worden ouders altijd direct geïnformeerd door de vertrouwenspersoon. (Informatierecht ouders tot 18 jaar conform Burgerlijk Wetboek).
Bij klachten van collega’s en ouders handelt de vertrouwenspersoon enkel op verzoek en
met toestemming. Indien gewenst blijft de klacht vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon
biedt begeleiding en advies.
De vertrouwenspersoon stelt altijd een gesprek voor tussen de klager en de beklaagde.
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Meldplicht
Bij een vermoeden van een seksueel misdrijf door een schoolmedewerker jegens een
leerling is de vertrouwenspersoon altijd verplicht om het bevoegd gezag te informeren.
In het geval van sexting (naaktfoto’s van een leerling) handelt de vertrouwenspersoon
snel om schade voor het slachtoffer te beperken.
De vertrouwenspersoon registreert de klachten (indien gewenst anoniem) in een apart,
beveiligd document. Deze gegevens worden gebruikt in het jaarverslag, indien gewenst
anoniem.
Aan het einde van het schooljaar schrijft de vertrouwenspersoon ter verantwoording een
jaarverslag om voorkomende ongewenste omgangsvormen op De Strandwacht in kaart
te brengen en de schoolveiligheid te vergroten.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 7 november (op de locaties Monster en Paddepad) is het
tijd voor het Nationaal Schoolontbijt. Alle kinderen gaan dan gezellig en
gezond samen ontbijten. Het is alweer de zeventiende editie van de
ontbijtweek.
Het thema is tijd
Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak is de factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een
drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. Daarom draait deze
zeventiende editie om tijd. Tijdens de ontbijtdag nemen we lekker de
tijd voor het ontbijt en elkaar.

Een gezond ontbijtpakket
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid!
Natuurlijk met allerlei gezonde variatie in
brood en beleg en met yoghurt, muesli, tuinkers, melk, thee, fruit en groente. Zoals elk
jaar is het gevarieerde pakket samengesteld
volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.
Placemats, posters en kalenders
In het pakket zit voor elk kind een vrolijke
placemat, een kleurrijke poster voor elke
klas. Voor alle kinderen is er ook nog een leuk cadeautje voor thuis: een Fabeltjeskrantkalender met de leukste dagen van het jaar en handige ontbijttips.
We sparen het milieu
Het gebruik van plastic bordjes en bestek zorgt voor veel afval. Wilt u daarom uw kind
een bord, bestek en een beker meegeven? Het is handig als u hier de naam van uw kind
en de groepsnaam op zet. Bij voorbaat dank voor de moeite.
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Activiteitenkalender
Woensdag 6 november:

Staking. De school is gesloten.

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.

Berichten van de locatie Westland

Activiteitenkalender locatie Westland
Woensdag 6 november:

Staking. De school is gesloten.

Donderdag 7 november:

Schoolontbijt.

Donderdag 14 november:

Schoolfotograaf.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 november.

