Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
02 oktober 2020

Nieuwsbrief nummer 03

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.

De Strandwacht Delft
De Strandwacht heeft een nieuwe groep. Op onze locatie
Delft is de groep Papegaaiduiker gestart voor leerlingen uit
groep 3 en 4. De kinderen uit Delft en omgeving kunnen nu
dichtbij hun huis naar school. Soms op de fiets, soms zelfs
lopend.
Juf Natasha, juf Joy en juf Debbie zitten op de eerste etage.
Naast de Daghulp onderwijsgroep van juf Daisy en
juf Joyce. Juf Annemieke is de intern begeleider
en juf Hanne de orthopedagoog.
Het is nu nog een kleine groep. We hopen snel meer
kinderen te mogen ontvangen. Het lokaal is gezellig
ingericht met een leeshoek en een speelhoek.
De kunst is door de kinderen op de ramen geschilderd.
Een vrolijk gezicht.
De groep zwemt op donderdagochtend in zwembad
Kerkpolder. Gymmeester Robin geeft gym op maandag
en dinsdag.
In de laatste week van september wordt er gewerkt met de
leskist 'Waterdieren' van milieueducatie.
Naast de school ligt een slootje,
daar begint ons wateravontuur.
In de eerste week van oktober
heeft groep Papegaaiduiker
allerlei kampactiviteiten op het
programma staan in samenwerking met SBO Laurentius.
De kinderen volgen onder
schooltijd allerlei workshops, in
een volgende nieuwsbrief zullen
we onze ervaringen delen.
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Ouderraad locatie Paddepad
Wij zoeken ouders voor in de ouderraad op locatie
Paddepad.
Juist in deze tijd waarbij fysieke afstand de norm
is, hopen wij met een groep enthousiaste ouders
en verzorgers de verbinding tussen thuis en school
te vergroten. Ook willen we niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en verzorgers een
fijne en toegankelijke school zijn.
Dit schooljaar staan er weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen gepland! Daarbij
zijn vaak extra handen nodig. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan hulp bij feesten op
school.
Laat het ons weten als u interesse heeft. Dit kan via: ouderraad@destrandwacht.nl.

Aftrap van de Kinderboekenweek in het Westland
Woensdagochtend heeft De Strandwacht locatie Westland een reis gemaakt door de tijd.
Elke klas is door de tijdmachine gegaan en afgereisd naar een tijdperk uit het verleden.
Holbewoners, Grieken en Romeinen, Ridders en Monniken en ook de oude Egyptenaren
kwamen aan bod. Ook hebben we gedanst op de muziek van de Kinderboekenweek.
Nu zullen de klassen drie weken gaan werken aan het eigen thema. Op de laatste vrijdag
van de Kinderboekenweek zullen de leerlingen zelf door de tijd reizen en over elk tijdperk
meer te weten komen.
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Aftrap van de Kinderboekenweek op het Paddepad
Ook op de locatie Paddepad werd woensdagochtend de Kinderboekenweek gestart met
een toneelstuk waarbij een tijdmachine een belangrijk element was. Verschillende juffen
en meesters speelden een rol (lonkt er een nieuwe carrière voor deze leerkrachten?) en
we kwamen dankzij de tijdmachine in verschillende periodes uit de geschiedenis terecht.

De sportdag
Vorige week donderdag (24 september) was het zover, de sportdag voor de kinderen van
het Paddepad en het Westland. Het weer was
ons goed gezind, want op een paar druppels na
is het de hele dag droog gebleven.
De gymjuffen en gymmeester stonden al vroeg
op het veld om alle spelletjes klaar te zetten.
Rond 08.45 uur kwamen de eerste klassen aan
op de atletiekbaan. De kinderen van het Paddepad kwamen lopend en de kinderen uit het
Westland met auto’s.
Om 09.00 uur klonk het startsignaal en startte
het eerste spel. De kinderen hebben in elf rondes verschillende spelletjes gespeeld zoals
verspringen, hoogspringen, oud Hollandse spelletjes, sprinten en natuurlijk hebben ze
gerend en geklommen op de stormbaan.
In de pauze kregen de kinderen een gezond tussendoortje waarna ze weer nieuwe energie hadden om verder te sporten.
We hebben veel blije, vrolijke kinderen gezien. Het was een geslaagde dag!
Nogmaals grote dank aan alle ouders en leerkrachten die hebben geholpen om de sportdag goed te laten verlopen.
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Wat doet de MR?
Graag wil de medezeggenschapsraad (MR) zich aan u voorstellen. Voor een goed functionerende school is overleg tussen ouders, personeel en directie van groot belang. De MR
is het formele overlegorgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd als gesprekspartner van de schooldirectie. De MR bespreekt met elkaar en directie alles wat
voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies
van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast of de begroting wordt vastgesteld. Maar eigenlijk kunnen alle meer algemene zaken die van belang zijn voor het functioneren van de school door de MR worden besproken. Individuele aangelegenheden worden niet in de MR worden behandeld.
Uit wie bestaat de MR op dit moment?
Op De Strandwacht bestaat de MR uit zes leden, drie vertegenwoordigers van de het personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders. De personeelsgeleding bestaat uit
Marjolein Lieuwes, Talisa Hof, Tessa de Geus.
De oudergeleding bestaat uit Jasper Hoogendoorn (voorzitter), Rineke Soerel en heeft
één vacature. Omdat beide zittende ouderleden een kind op de locatie Den Haag hebben,
zou het fijn zijn als een ouder met een kind op de locatie Westland interesse toont voor
de ouderraad. Interesse kan kenbaar gemaakt worden door te mailen naar:
mr@destrandwacht.nl.

Luizencontrole
Dit jaar heeft er, mede vanwege de corona-maatregelen,
geen luizencontrole plaatsgevonden. Daarom willen wij
vragen om zelf uw kind(eren) goed te controleren.
•
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen
de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek.
Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het
haar.
•
Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar
met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens
dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke
haarpluk doorkamt.
•
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi
deze na afloop weg.
•
De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige
of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).
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Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle
gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een
van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan
school, kinderopvang, ouders van vrienden van de
kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen
zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://www.rivm.nl/hoofdluis.

Activiteitenkalender
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.

Woensdag 28 oktober:
Vrijdag 30 oktober:
Vrijdag 30 oktober:
Woensdag 5 november:

Informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters.
Les ‘Een mier gedrukt op papier’ in Escher in het
Paleis voor groep Goudvis.
Les ‘Boekenbeestenfeest’ in het Kinderboekenmuseum voor groep Clownvis.
Nationaal Schoolontbijt op de locaties Paddepad
en Westland.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 oktober.

