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

Nieuwsbrief nummer 04

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.

Sponsor De Strandwacht-bibliotheek met ‘Sponsorkliks’
Als u wel eens iets bestelt via internet, kunt u De Strandwacht (zonder dat het u iets
kost) aan extra geld helpen voor de schoolbibliotheek. Boeken zijn duur en alle beetjes
helpen.
Hoe werkt het?
 Voordat u gaat bestellen, gaat u eerst naar de website van sponsorkliks
(www.sponsorkliks.com).
 U ziet dan een vakje ‘Wie wilt u sponsoren?’.
 Kies daar voor De Strandwacht (als u het woord ‘Strandwacht’ intoetst, vindt u
onze school vanzelf).
 U ziet vervolgens de webwinkels die meedoen.
 Klik op de webwinkel naar keuze en bestel zoals u dat gewend bent. U betaalt net
zoveel als anders. Er is voor u geen enkel verschil.
De webwinkel betaalt een commissiebedrag en daarvan gaat 75% naar De Strandwacht.
Nogmaals: uw aankoopbedrag blijft ongewijzigd. U betaalt niet meer. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert de Strandwacht hier direct van!
Er zijn veel webwinkels aangesloten bij Sponsorkliks. Enkele voorbeelden: Bol.com Wehkamp, Cool Blue, Viking, MediaMarkt, Thuisbezorgd.nl, Hotels.com, Albert Heijn, Hema,
Otto en nog veel meer.
Uiteraard kunnen we op De Strandwacht niet zien wie er wat besteld heeft. Uw bijdrage
is dus volstrekt anoniem.
Let op: geen commissie op boeken. In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs,
hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.
Doet u mee? De kinderen zullen u dankbaar zijn. Via de nieuwsbrief zullen we u
geregeld op de hoogte houden van het bedrag dat er voor de bibliotheek ‘verdiend’ is.
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Veel activiteiten op de locatie Delft
De afgelopen twee weken stonden er veel activiteiten op het programma op de locatie Delft.
Met de milieukist hebben we de diertjes die in
het water leven onderzocht. We hebben ze eerst
gevangen met een schepnetje, vervolgens met
een vergrootglas goed bekeken en aan de hand
van een kijkkaart uitgezocht welke diertjes we
zoal gevangen hebben.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we veel
verhalen gelezen over de tijd van toen. We hebben aan de hand van het boek 'Het ongelooflijke
maar waargebeurde verhaal van de dino's' verschillende lesactiviteiten uitgevoerd. Het boek
'Het hele soepzooitje' is ook een echte aanrader.
We zijn het boek 'Verboden te vliegen' nog aan
het voorlezen.
Samen met De Laurentiusschool zijn we 'op
kamp' geweest. Niet echt op kamp, maar net
alsof. Binnen de school zijn er allerlei kampactiviteiten georganiseerd. Wij hebben pindakettingen geregen, koekjes gebakken en een tasje
versierd.
We hebben een echte circusdag gehad op
woensdag, waarbij we allerlei circusacts hebben
geoefend. We kunnen inmiddels lopen op een
grote bal, we kunnen jongleren en we kunnen
balanceren op een draad. Dat hebben we allemaal geleerd op de circusdag.

Waterdiertjes vangen

Op donderdag hebben we de dierentuin in de
school beleefd. Allerlei dieren hebben we van
dichtbij bekeken, soms geaaid. Er waren slangen, schildpadden, salamanders en wandelende
takken. We hebben er filmpjes van gezien, we
hebben ze getekend en een quiz gespeeld. Ook
hiervan hebben we weer veel opgestoken. We
weten van deze dieren wat ze eten, hoe ze slapen, hoe ze bewegen en van sommigen weten
we hoe ze voelen, of ze hard, zacht of glad zijn.
Vrijdagmiddag hebben we de week afgesloten
met een bios en frietjes. Wij hebben in de klas
een film gekeken van Zappbios. Het was een
fijne leerzame week waar we op terug kunnen
kijken.
Na de vakantie starten Genté, Olivia en Quint en
komen we op zes leerlingen. Deze week zijn er al
wat wenmomenten, zodat het minder spannend
is na de herfstvakantie.
Welkom allemaal!

Pindaketting rijgen
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Lopen op de grote bal

Circusfinale

Studiedag team 18 december vervalt
Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen de voor het team geplande activiteiten op
vrijdag 18 december niet doorgaan.
Dat betekent dat de studiedag niet doorgaat en de kinderen op 18 december gewoon op
school verwacht worden.

VakantiepasClub herfstvakantie

Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of
met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje, de ZomervakantiePas. Daarin staan heel veel leuke en leerzame activiteiten.
In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin
staat een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn
van de VakantiepasClub.
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Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een spannende film kijken in
theater Dakota of speuren in het Zuiderpark. Lekker dansen in de disco of spetteren in
het zwembad.
Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en
kortingen op www.vakantiepas.nl. Daar staat ook hoe de kinderen een grote vlieger kunnen winnen of een uitje met de hele klas.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid? Geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl.

Activiteitenkalender
Maandag 19 oktober tot en met
vrijdag 23 oktober:

Herfstvakantie – de school is gesloten.

Maandag 26 oktober:

Studiedag team – 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 30 oktober.

