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

Nieuwsbrief nummer 08

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.

Bericht van Sinterklaas voor de ouders
van de leerlingen op de locatie Paddepad
Graag wil ik het erop wagen,
jullie iets heel belangrijks te vragen.
Voor de ochtend van donderdag 5 december heb ik
de vraag
of de kinderen uiterlijk om 08:30 uur op school kunnen
zijn,
want alle kinderen zien mij natuurlijk erg graag.
En in die ochtend wil ik graag in alle klassen op visite,
zodat alle kids ervan kunnen genieten.
Om 12:30 uur gaan alle kinderen op 5 december weer
naar huis toe,
want na een ochtendje feesten, zijn zij vast heel erg moe.
Groeten, de Sint.
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Kerstfeest op de locatie Paddepad
Op donderdag 19 december vieren wij op de locatie Paddepad van De Strandwacht het
Kerstfeest.
Dit feest zal bestaan uit een kerstontbijt en een kerstmarkt.
Via de groepsmail krijgt u informatie over de manier waarop in
de klas van uw kind het kerstontbijt geregeld wordt.
De kerstmarkt begint op donderdag 19 december om
13.30 uur en duurt tot 14.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Vergeet vooral geen kleingeld mee te nemen, de creaties zijn
voor kleine prijsjes te koop. Let op: u kunt niet pinnen.
De opbrengst van deze markt gaat naar een goed doel: Stichting
Kanjer Wens. Stichting Kanjer Wens zet zich in om wensen te
vervullen van ernstig zieke kinderen.
De gymlessen komen deze dag te vervallen.

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, 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: geen commissie op boeken. 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 (op alle locaties) ‘verdiend’ is.
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Activiteitenkalender
Van maandag 2 t/m donderdag
19 december:

Thema ‘Feest’.

Donderdag 5 december:

Sinterklaasviering.
De kinderen zijn om 12:30 uur vrij.

Vrijdag 20 december:

Studiedag team. De school is gesloten.

Maandag 23 december tot en met
vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie. De school is gesloten.

Dinsdag 14 januari, 14:00 uur:

Kijkmiddag voor ouders.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 december.

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, 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.

Activiteitenkalender locatie Westland
Van maandag 2 t/m donderdag
19 december:

Thema ‘Feest’.

Donderdag 5 december:

Sinterklaasviering.
De kinderen zijn om 12:30 uur vrij.

Vrijdag 20 december:

Studiedag team. De school is gesloten.

Maandag 23 december tot en met
vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie. De school is gesloten.

Dinsdag 14 januari, 14:00 uur:

Kijkmiddag voor ouders.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 december.

