Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
10 januari 2020

Nieuwsbrief nummer 10

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.

Voorspoedig 2020
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit
kalenderjaar. We hopen dat u fijne
feestdagen heeft gehad en wensen u
een gelukkig, gezond en voorspoedig
2020.
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Staking op 30 en 31 januari
Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen, hebben de bonden 30 en 31 januari uitgeroepen tot stakingsdagen. Daarmee kondigen zij de vierde grote onderwijsstaking aan
sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
De nood in het onderwijs is in die tijd alleen maar toegenomen. De werkdruk loopt op en
de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig. Zo
lang die er niet zijn, blijven de bonden structureel actievoeren.
Een korte inventarisatie leert dat de actiebereidheid onder de medewerkers van De
Strandwacht hoog is. De kans is dan ook heel groot dat alle locaties van de school op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn. Houdt u hier rekening mee.
Een definitief bericht hierover ontvangt u begin volgende week (als de inventarisatie onder de medewerkers is afgerond).

Lampionnen en kerstkaarten voor ouderen
In het kader van het vak burgerschap (zorg goed voor elkaar en je omgeving) heeft De
Strandwacht, locatie Paddepad, bij woonzorgcentrum Duinhage lampionnen en kerstkaarten gebracht naar de ouderen die daar wonen.
Wij konden daar natuurlijk niet met de hele school terecht. Een aantal groepen zijn de
lampionnen en kerstkaarten gaan brengen op woensdagochtend 18 december.
De ouderen waren er heel erg blij mee.
Ook heeft De Strandwacht dit jaar weer meegedaan om voor het Nationaal
Ouderenfonds kerstkaarten te maken. Veel ouderen brengen de feestdagen alleen door.
Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekent daarom veel voor
hen. Wij zijn er heel trots op dat alle kinderen op de locatie Paddepad hieraan hebben
meegewerkt.

Overhandiging van een lampion

Kerstkaarten posten
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Opbrengst kerstmarkt
locatie Paddepad
Op donderdag 19 december vierden we
op de locatie Paddepad van De Strandwacht het kerstfeest. We hielden onder
meer een kerstmarkt. De creaties van
de kinderen waren voor kleine prijsje te
koop.
De opbrengst van de kerstmarkt op
19 december is € 650,00. Het goede
doel ‘Stichting Kanjer Wens is hier
ontzettend blij mee. Stichting Kanjer
Wens zet zich in om wensen te vervullen
van ernstig zieke kinderen.
Dankzij alle mooie knutselwerken van de
leerlingen was het aanbod enorm.
Ook was het leuk dat de kerstmarkt zo
druk bezocht is door ouders, oma's,
opa's en anderen.
Wij bedanken iedereen voor zijn of haar
bijdrage!

Themakast ‘Winter’ op de locatie Paddepad
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Sponsorkliks
Zoals u weet, doet De Strandwacht mee aan ‘Sponsorkliks’. Als u online (via Sponsorkliks) iets bestelt bij een webwinkel die meedoet, krijgt de school een klein bedrag commissie, zonder dat het u extra geld kost. U betaalt hetzelfde als anders. De opbrengst is
bestemd voor de bibliotheek van de school (op alle locaties).
In september kregen we € 57,71 bijgeschreven op onze rekening en eind december ontvingen we € 59,59. Deze bedragen zijn toegevoegd aan het bibliotheekbudget, zodat de
betreffende commissie nieuwe boeken kan aanschaffen.
Hartelijk dank aan alle ouders en collega’s die geregeld aankopen doen via ‘Sponsorkliks’.
Bericht van Sponsorkliks over online bestellingen bij Albert Heijn:
Beste SponsorKlikker,
Het is bij velen wellicht al opgevallen dat de webshop van Albert Heijn via SponsorKliks niet te
bereiken is.
Wegens technisch onderhoud aan de website heeft Albert Heijn ons verzocht om de webshop inderdaad tijdelijk uit ons winkelaanbod te verwijderen.
Door de onderhoudswerkzaamheden kunnen de bestellingen niet geregistreerd worden voor je
sponsordoel. Dit is een tijdelijke situatie en zal hoogstwaarschijnlijk in februari 2020 opgelost zijn.

Opbrengst kerstmarkt locatie Westland
De kerstmarkt op de locatie Westland was weer een groot succes en heeft 288 euro
opgebracht!
De opbrengst gaat naar TEAM Westland, die geld inzamelen voor diverse instellingen en
goede doelen, gerelateerd aan de ziekte kanker.

Activiteitenkalender
Dinsdag 14 januari, 14:00 uur:

Kijkmiddag voor ouders.

Vrijdag 17 januari:
Maandag 20 januari:
Donderdag 23 januari:
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari:
Dinsdag 4 februari:
Dinsdag 4 februari:

Les ‘Reclametrucjes, trap jij erin?’ voor groep
Zeetoren in het Museum voor Communicatie.
Les ‘Schrijven als een monnik’ voor groep Lantaarnvis in Museum Meermanno.
Les ‘Letterfeestje’ voor groep Clownvis in Museum
Meermanno.
Landelijke staking. De school is zeer waarschijnlijk gesloten.
Les ‘Kinderkabinet, op pad in klederdracht’ voor
groep Watertoren in Museum Muzee.
Voorstelling ‘Een mier gedrukt op papier’ voor
groep Haai in Escher in het paleis.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 januari.

