Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
6 maart 2020

Nieuwsbrief nummer 14

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.

Paasfeest op de locatie Paddepad
Op donderdag 9 april vieren wij het paasfeest op de
locatie Paddepad.
De kinderen krijgen een lunch.
Deze wordt door de ouderraad aangeboden.
Wilt u er aan denken om uw kind een bord, beker en
bestek mee te geven op dinsdag 7 april?
Verder zullen er op deze dag activiteiten plaats vinden
in de paassfeer.
Op vrijdag 10, maandag 13 en dinsdag 14 april zijn de
kinderen vrij.
Op woensdag 15 april wordt iedereen weer op school verwacht.

Sportdag locatie Paddepad
Donderdag 7 juli is de jaarlijkse sportdag voor de locatie Paddepad. De sportdag wordt
gehouden bij Haag Atletiek. Vindt u het leuk om een (dag)deel te komen helpen? Meldt u
dan aan via gym@destrandwacht.nl.

Wat vindt u van Passend Onderwijs?
Ouder(s)/verzorger(s) hebben een belangrijke rol als het gaat om passend onderwijs
voor hun kind. SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) wil u daarom
betrekken bij het nieuwe Ondersteuningsplan 2021-2025. Dit gebeurt door een enquête
uit te zetten. Doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de mening van ouder(s)/verzorger(s) over passend onderwijs in onze regio. Daarnaast gaat de SPPOH met
een aantal ouders uit de (G)MR in gesprek tijdens een thematafel. De uitkomsten van de
ouderenquête wordt meegenomen in het nieuwe Ondersteuningsplan.
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Volgende week (de week van 9 maart) ontvangt u via de e-mail een link naar de online
vragenlijst met het verzoek de enquête in te vullen. De link zal ook te vinden zijn op de
website van De Strandwacht.
Namens de SPPOH alvast bedankt voor de medewerking.

De innoVaria in De Lier op 28 maart
De innoVaria is een Autisme Innovatie Event, een middag waarbij er diverse zaken te
zien zijn op het gebied van vernieuwende zorgverlening en techniek! Dit alles in het kader van ADHD en autismezorg.
Ooit al eens een drones-demonstratie willen zien? Of eens willen ontdekken hoe goed je
kan ‘voelen’ of je hersenen willen laten meten? Misschien ben je professional en heb je
juist interesse in wat er aan zorgverlening en innovatieve therapieën en hulpmiddelen
mogelijk zijn voor de doelgroep?
Dit gratis toegankelijke evenement is dan wellicht interessant voor u.
Locatie: Priva Campus, Zijlweg 3 in De Lier. Zaterdag 28 maart van 13:00 tot 17:00 uur.
Kijk voor meer informatie op: http://www.innovaria.klimkoord.nl. Daar kunt u zich ook
aanmelden.

Activiteitenkalender
Vrijdag 13 maart:

Voorstelling ‘Alle beren los’ op school voor de
groepen B, C, D, S en V.

Vanaf maandag 16 maart:

Start thema ‘Natuur en milieu – duurzaamheid’.

Dinsdag 24 maart:

Voorstelling ‘De kleine vuurtorenwachter’ in theater De Naald voor groep Zeearend.

Donderdag 26 maart:

Afsluiting thema met ouders.

Maandag 6 april:

Museonles ‘Kind in oorlog’ voor de groepen Maanvis en Napoleonvis.

Donderdag 9 april:

Paasviering op de locatie Paddepad.

Vrijdag 10 april:

Goede Vrijdag. De school is gesloten.

Maandag 13 april:

Tweede Paasdag. De school is gesloten.

Dinsdag 14 april:

Studiedag team. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 maart.

