Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
4 september 2020

Nieuwsbrief nummer 01

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, via ‘Mijn Schoolinfo’ 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 ‘Mijn Schoolinfo’ of de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep
van uw kind.

Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. We hopen dat u onlangs de
huidige coronacrisis heeft genoten van een fijne vakantie en dat het voor iedereen een
prettig schooljaar gaat worden.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden verschijnt er elke twee weken een
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe op de vrijdagen, maar soms wordt er
een uitzondering gemaakt. Onderaan de nieuwsbrief kunt u zien wanneer de volgende
verschijnt.
Deze week zijn we gestart met de leerlingen die vol nieuwe energie en met een beetje
gezonde spanning weer de school zijn binnengestroomd. We starten ook dit jaar met een
aantal nieuwe leerlingen en we zijn vol vertrouwen dat ook zij hun weg op De Strandwacht weten te vinden.
We wensen iedereen een heel fijne start van het nieuwe schooljaar en we hopen (ook) in
2020-2021 op een prettige samenwerking!

Anita Lette benoemd tot directeur van De Strandwacht
Met ingang van 1 augustus 2020 is Anita Lette benoemd tot de directeur van De Strandwacht. De afgelopen vijf jaar was zij locatiedirecteur van onze school. Anita Lette is vanaf
dit schooljaar de eindverantwoordelijke voor alle locaties van De Strandwacht: de locatie
Paddepad 6-8, de locatie Monster, de locaties Delft en de Daghulp Delft, de locatie Daghulp Den Haag en de locatie Youz aan de Dr. Van Welylaan in Den Haag.
Deze verandering van functie binnen de directie gebeurt met instemming van de medezeggenschapsraad van De Strandwacht.
Hanneke Blom, tot 1 augustus 2020 directeur, blijft verbonden aan de school als adviseur
en projectleider van onder andere de locatie Delft. Verder blijft zij directeur van de ambulante dienst De Loodsboot.
Mede namens de medezeggenschapsraad en ons team, wens ik Anita en u een goede
samenwerking toe,
Hanneke Blom.
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Teamleiders
Mevrouw Anita Lette is sinds dit schooljaar directeur van De Strandwacht, zoals u in het
bericht van Hanneke Blom kunt lezen.
Daarnaast zijn er teamleiders voor de verschillende locaties van onze school.
Dat zijn:
 Gerben Verhoef (locaties Paddepad, Westland en Delft);
 Esther Hofstede (locaties Paddepad en Youz);
 Jip Korteknie (locatie Daghulp Den Haag);
 Daarnaast ligt de coördinatie van de groepen in Delft in handen van Natasha Poot.
De teamleiders (en in Delft Natasha Poot) zijn voor u het directe aanspeekpunt als u
vragen of opmerkingen heeft.

Sportdag locaties Paddepad en Monster
Donderdag 24 september is onze jaarlijkse sportdag voor de locaties Monster en
Paddepad.
Vindt u het leuk om een (dag)deel te komen helpen? Zit uw kind op de locatie Paddepad?
Meldt u dan aan via gym@destrandwacht.nl. Ouders/verzorgers van de locatie Monster
kunnen hulp aanbieden bij juf Yvonne (y.vollebregt@destrandwacht.nl).
We hebben uw hulp nodig, maar uiteraard houden we ons aan de RIVM-regels en
verzoeken we u onderling en tot de collega’s anderhalve meter afstand te houden.
Voor de kinderen van locatie Monster zoeken we ook nog ouders die kinderen met de
auto naar Haag Atletiek willen brengen. Hiervoor kunt u ook mailen naar juf Yvonne.

Plastic doppen verzamelen voor KNGF
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
- 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 Dolfijn worden
ingeleverd. Bedankt alvast.
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Naschoolse sport op de locatie Paddepad
Woensdag 16 september t/m woensdag 8 december is er een naschoolse cursus volleybal
voor de groepen I(nktvis) tot en met O(rka), elke woensdag gelijk na schooltijd tot
14:00 uur.
Dinsdag 22 september t/m woensdag 7 december is er een cursus handbal voor de
groepen C(lownvis) t/m H(aai), elke dinsdag gelijk na schooltijd tot 16:00 uur.
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via gym@destrandwacht.nl.

Geen schoolmelkabonnementen meer
Heel veel jaren heeft u zich op de locatie Paddepad kunnen abonneren op schoolmelk.
Uw kind kreeg dan in de ochtend- en/of middagpauze een pakje melk. Vanaf dit schooljaar is Campina hiermee gestopt. Het alternatief is dat alle kinderen vanaf november
gedurende twintig weken gratis melk krijgen op school.
•
Gedurende twintig weken (tussen 2 november en 9 april) zal er drie dagen in de
week schoolmelk uitgeschonken kunnen worden uit grootverpakkingen voor de gehele
school.
•
Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld met één
week yoghurt.

Blind leren typen
Blind kunnen typen is heel handig, want kinderen leren en werken steeds meer met de
computer. Het (huis)werk sneller af en kinderen kunnen ze hun aandacht meer richten
op de opdracht.
De Typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig thuis, via een online leeromgeving. De cursus is gebaseerd op een spionnenverhaal en kinderen oefenen met games.
Na afloop van de Typecursus kan uw zoon of dochter volledig blind en met tien vingers
typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut.
LOI Kidzz geeft tijdelijk € 50,- korting op hun Typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en
8 van de locatie Paddepad. Voor meer informatie en om een deel van de cursus alvast te
proberen, verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.
Uw kind heeft deze week een brief en folder meegekregen over de typecursus van LOI
Kidzz. Hierin vindt u alle informatie over de cursus en de scholenregeling.
Activiteitenkalender
Maandag 14 september:

Studiedag team – de school is gesloten.

Dinsdag 15 september:

Prinsjesdag – de school is gesloten.

Maandag 28 september tot en met
vrijdag 16 oktober

Thema ‘Kinderboekenweek’.

Dinsdag 22 september:

Voorstelling ‘Alle beren los’, bestemd voor de
groepen Bruinvis, Clownvis en Dolfijn.

Woensdag 23 september:

Halt-les voor de groepen Napoleonvis en Orka.

Donderdag 24 september:

Sportdag voor de locaties Paddepad en Westland
(voor beide locaties bij Haag atletiek).
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 september.

