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

Nieuwsbrief nummer 02

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.

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het
verleden door het lezen van boeken! Maar wie weet staat er toch wel een tijdmachine in
de school.....

De kinderboekenweek loopt van woensdag 30 september t/m donderdag 15 oktober.
Tijdens deze weken wordt er in de groepen meer aandacht besteed aan geschiedenis.
https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2020

Squla en WoordExtra
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla
of WoordExtra aanvragen. Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8.
WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2.
Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl/spelend-leren.
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‘Kiss and ride’ (locatie Paddepad)
Het is ’s morgens (bij het naar school gaan) en
’s middags (bij het naar huis gaan) erg druk op de rotonde
bij de school (locatie Paddepad).
In overleg met de gemeente is er nu voor gekozen om op de
De Savornin Lohmanlaan een ‘kiss and ride’ plek te maken.
Het Paddepad en de rotonde bij de school worden dan alleen
gebruikt door de chauffeurs van het leerlingenvervoer.
Voor auto’s van ouders zijn deze plekken niet toegankelijk
tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 14:00 en 15:00 uur (op
woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur).
U kunt parkeren op de De Savornin Lohmanlaan om uw kind
op te halen of weg te brengen. Hiervoor heeft de gemeente
een speciale zone ingericht, waar u maximaal vijftien minuten mag staan.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij brengen of halen met uw privéauto niet het schoolterrein
op te rijden. Het wordt hier anders veel te druk, gezien het aantal busjes en taxi’s op de
rotonde voor de school.
Kortom: heeft uw auto een geel kenteken, parkeer dan op de De Savornin Lohmanlaan
en loop over het Paddepad naar school.

De Betovering

Ondanks de coronacrisis gaat het festival ‘De Betovering’ dit jaar door.
Tussen 16 en 24 oktober kunnen alle kinderen tot en met 12 jaar zich onderdompelen in
theater- en dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en straattheater!
Een coronaproof festival waarbij de gezondheid en veiligheid van publiek en medewerkers prioriteit heeft. Er wordt dit jaar veel aandacht besteed aan het vermijden van drukte op de festivallocaties, looproutes, aanvullende hygiënemaatregelen plus een slimme
en veilige bezetting van de stoelen in de theaters, musea en andere culturele instellingen. Misschien minder druk en groots dan je gewend bent, maar waarschijnlijk wel de
meest bijzondere en avontuurlijke Betovering ooit.
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Sportdag locaties Paddepad en Monster
(herhaald bericht)
Donderdag 24 september is de 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.

Activiteitenkalender
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).

Maandag 28 september tot en met
vrijdag 16 oktober

Thema ‘Kinderboekenweek’.

Woensdag 7 oktober:

Voorstelling ‘Agent en boef’, bestemd voor de
groepen Anemoonvis en Strandtaal.

Maandag 19 oktober tot en met
vrijdag 23 oktober:

Herfstvakantie – de school is gesloten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 oktober.

