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

Nieuwsbrief nummer 11

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.

Staking op 30 en 31 januari
Zoals u weet, 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.
Zoals we u al per brief hebben laten weten, is de actiebereidheid onder de medewerkers
van De Strandwacht hoog.
Dat betekent dat alle locaties van de school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn. Houdt u hier rekening mee.
Voor de ouders van de leerlingen op de locaties Daghulp en Youz geldt dat mogelijk de
kinderen wel verwacht worden bij Jeugdformaat c.q. De Jutters/De Banjaard. Informeert
u hier zelf s.v.p. even naar.

Plastic doppen verzamelen
voor KNGF
Graag willen we iedereen bedanken die al doppen inlevert, maar voor de zekerheid nog even
een herhaling.
Ook dit schooljaar zullen we plastic doppen sparen op onze school. Alle harde plastic doppen en
deksels mogen worden ingeleverd in de klas.
Denk aan doppen van:
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
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Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
Zeep- en shampooflessen
Deo-en spuitbussen
Slagroombussen
Pindakaas- en chocoladepastapotten

De doppen worden verzameld en gaan dan naar de stichting KNGF geleidehonden. Per
kilo doppen ontvangt de stichting een vergoeding. Dat geld wordt gebruikt om nieuwe
hulphonden op te leiden.
Helpt u ons mee?
De schone doppen mogen in de eigen klas of in groep Clownvis worden ingeleverd.
Bedankt alvast.

Activiteitenkalender
Tot en met vrijdag 7 februari:

Cito-toetsen

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari:

Landelijke staking. De school is gesloten.

Dinsdag 4 februari:
Dinsdag 4 februari:
Woensdag 5 februari:
Maandag 10 februari:
Dinsdag 11 februari:
Woensdag 12 februari:
Vrijdag 21 februari:

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.
Les ‘Letterfeestje’ voor groep Dolfijn in Museum
Meermanno.
Voorstelling ‘Vergeten dieren en verloren zaken’
op school voor de groepen K, L, M, N en Z.
Voorstelling ‘Over een kleine mol die wil weten…’
voor de groepen A, B, S en V in Theater Dakota.
Voorstelling ‘Bekkens en Branie’ voor de groepen
Zeepaard en Zeewolf in Theater De Naald.
De kinderen krijgen het rapport mee naar huis.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 februari.

