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

Nieuwsbrief nummer 05

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.

Studiedag team 18 december vervalt
Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen de voor het team geplande activiteiten op
vrijdag 18 december niet doorgaan. Ook willen en mogen wij geen studiedag plannen in
de periode dat we noodgedwongen zijn overgegaan op een vierdaagse schoolweek.
Dat betekent dat de studiedag niet doorgaat en de kinderen op 18 december gewoon
op school verwacht worden.

Ooievaarspas
Als u in Den Haag woont en beschikt over een ooievaarspas, krijgt u € 50,00 korting op
de kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje/schoolkamp e.d.
U moet dan met de pas van uw kind langskomen op school. Dat kan van dinsdag tot en
met vrijdag. U ‘pint’ dan als het ware met de pas de korting van € 50,00.
Doet u dit wel vóór 1 december.

Delftpas
Als u in Delft woont en beschikt over een gratis Delftpas krijgt u € 50,00 korting op de
kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d. U moet dan met de
pas van uw kind langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U mag
natuurlijk ook zelf een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op school.
Doe dit wel vóór 1 december.

Westlandpas
Als u in het Westland woont en beschikt over een Westlandpas krijgt u € 50,00 korting
op de kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d. U moet dan
met de pas van uw kind langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U
mag natuurlijk ook zelf een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op
school. Doe dit wel vóór 1 december.
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Gratis schoolmelk op de locaties Paddepad en Westland
Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis drie keer per week
schoolmelk aangeboden! De school is namelijk ingeloot om dit schooljaar schoolmelk te
ontvangen.
Met schoolmelk zorgen we dat alle
kinderen in de klas een gezonde
keus krijgen aangeboden door
kennis te maken met zuivel, een
gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de
Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt
aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In het
o
o
o
o

kort houdt Schoolmelk het volgende in:
gratis lekkere, koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken;
twintig weken, drie dagen per week;
zuivel beschikbaar voor elk kind;
aanleren van gezonde eetgewoontes.

Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken
halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoeft u geen drinken mee te geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht.
Week start
02 november
09 november
16 november
23 november
30 november
07 december
14 december
04 januari
11 januari
18 januari

Product
melk + karnemelk
melk + karnemelk
melk + karnemelk
yoghurt
melk + karnemelk
melk + karnemelk
melk + karnemelk
yoghurt
melk + karnemelk
melk + karnemelk

Week start
25 januari
01 februari
08 februari
15 februari
01 maart
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart
05 april

Product
melk + karnemelk
yoghurt
melk + karnemelk
melk + karnemelk
melk + karnemelk
yoghurt
melk + karnemelk
melk + karnemelk
melk + karnemelk
yoghurt

De school heeft gezorgd voor een drinkbeker voor elk kind.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 5 november doen we in het Westland, groep Papegaaiduiker in Delft en de locatie Paddepad mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat we per groep samen zullen ontbijten.
Wilt u uw kind een eigen bord, beker en bestek meegeven? Bij voorkeur voorzien van de naam van uw kind. We hebben er al zin in.
Mocht uw kind speciale dieetwensen hebben, wilt u er dan zelf voor
zorgen dat u producten meegeeft die uw kind mag hebben.
Voor de groepen die op donderdag niet op school zijn, geldt dat zij op
vrijdag meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt.
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Afsluiting Kinderboekenweek op de locatie Westland
De vrijdag voor de vakantie was het zover. De afsluiting van de Kinderboekenweek 2020
met het thema: ‘En toen!’
Iedere klas heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan een eigen thema. De kinderen
uit groep Zeehond gingen terug in de tijd naar de holbewoners. Ze mochten de juf zelfs
één dag een holbewoner noemen, dat was natuurlijk prachtig! Ze hebben de klas leuk
versierd met megagrote bladeren en een echte grot.
De kinderen uit groep Zeeleeuw zijn teruggereisd naar de tijd van de Romeinen. Ze hebben mooie bekers gemaakt van klei. De kinderen uit groep Zeepaard zijn teruggereisd
naar de riddertijd. Ze hebben mooie wapens geknutseld en een echte ophaalbrug gemaakt om de klas in te komen. Als laatste groep Zeewolf: zij zijn teruggereisd naar de
tijd van Cleopatra. Ze hebben hun naam leren schrijven in de tekens die ze toen gebruikten.
Op vrijdagmiddag werd de kennis getest. De kinderen mochten zelfstandig de klassen
langs om vragen te beantwoorden die hoorden bij een quiz. De antwoorden waren te
vinden in de klassen via een filmpje, gemaakte opdrachten en knutselwerkjes. Het was
een geslaagde afsluiting van de Kinderboekenweek. Wij hopen voor volgend jaar weer op
z'n leuk thema!

Vierdaagse schoolweek
Zoals we u op 16 oktober reeds hebben laten weten, voeren we per 2 november op de
locaties Paddepad en Westland noodgedwongen een vierdaagse schoolweek in voor de
leerlingen. Dit als gevolg van de onderbezetting veroorzaakt door het lerarentekort, ziekte van medewerkers, zwangere collega’s en de coronamaatregelen.
We hebben u in de e-mail van 16 oktober uitgebreid geïnformeerd en we zijn blij met de
begripvolle reacties die we van verschillende ouders hebben gekregen. Uiteraard waren
er vragen en werden er zorgen geuit, maar de tendens van de reacties die we kregen
was positief en meelevend. Dank voor uw begrip.

4

Hieronder, wellicht ten overvloede, het overzicht van de thuiswerkdagen voor de leerlingen.
Anemoonvis: maandag
Bruinvis: woensdag
Clownvis: donderdag
Dolfijn: vrijdag
Engelvis: maandag
Fluitvis: maandag
Goudvis: woensdag
Haai: woensdag

Inktvis: woensdag
Juffervis: dinsdag
Koraalvis: donderdag
Lantaarnvis: dinsdag
Maanvis: vrijdag
Napoleonvis: maandag
Orka: vrijdag

Vuurtoren: woensdag
Watertoren: vrijdag
Strandtaal: vrijdag
Zeehond: vrijdag
Zeeleeuw: woensdag
Zeepaard: dinsdag
Zeewolf: maandag

Voor het Sinterklaasfeest op 4 december maken we een uitzondering, zodat we met alle
leerlingen het feest kunnen vieren. Vrijdag 4 december zijn alle leerlingen welkom op
school tot half één, zoals eerder in de jaarplanner opgenomen.

Schoolfotograaf
In verband met de vierdaagse schoolweek, komt de schoolfotograaf meerdere keren,
zodat van elk kind en elke groep een foto gemaakt wordt.

Activiteitenkalender
Donderdag 5 november:
Vrijdag 6 november:
Vrijdag 13 november:

Nationaal Schoolontbijt op de locaties Paddepad,
Delft en Westland.
Les ‘Meesterlijke metamorfoses’ in Escher in het
Paleis voor groep Juffervis.
Les ‘Een mier gedrukt op papier’ in Escher in het
Paleis voor groep Koraalvis.

Dinsdag 17 november:

Schoolfotograaf op de locatie Youz.

Woensdag 18 november:

Schoolfotograaf op de locatie Westland.

Donderdag 19 november:

Schoolfotograaf op de locatie Paddepad.

Vrijdag 20 november:
Dinsdag 24 november:
Woensdag 25 november:

Les ‘Een mier gedrukt op papier’ in Escher in het
Paleis voor groep Lantaarnvis.
Les ‘Boekenbeestenfeest’ in het Kinderboekenmuseum voor groep Clownvis.
Schoolfotograaf voor de groepen Clownvis en
Koraalvis.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 november.

