Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
13 november 2020

Nieuwsbrief nummer 06

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.

Schoolfotograaf

Dinsdag 17 november, donderdag 19 november en woensdag 25 november komen de schoolfotografen op De Strandwacht
Foto Koch komt de foto’s maken op:
 dinsdag 17 november op de locatie Youz
donderdag 19 november op de locatie Paddepad (alle groepen, behalve de
groepen Clownvis en Koraalvis)
 woensdag 25 november op locatie Paddepad groepen Clownvis en Koraalvis




op de locatie Westland worden de foto’s op 3 december gemaakt door
‘Knappe koppies’.

Van alle leerlingen worden er portretfoto’s gemaakt.
De leerlingen worden in kleine groepjes gefotografeerd en hiervan wordt later een
groepsfoto samengesteld (niet op de locatie Youz).
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de privacyregels vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervanuit dat alle kinderen
op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag via de
mail aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en
zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden
bij de fotograaf.
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Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl. Door de random gekozen inlogcodes wordt de privacy
100% gewaarborgd.
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van
Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken.
Wij als school zullen dus voor u geen pakket samenstellen. U kunt zelf op de site kiezen
welke foto’s of pakketten u wilt bestellen.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Vierdaagse schoolweek
Vanwege het lerarentekort, collega's die met zwangerschapsverlof zijn en de afwezigheid
van collega's als gevolg van de richtlijnen omtrent corona zijn wij in november begonnen
met een vierdaagse schoolweek. Dit is een tijdelijke noodmaatregel om op de vier
schooldagen zoveel mogelijk het onderwijs te kunnen garanderen voor onze leerlingen.
Door de invoering van deze noodmaatregel is vaak voorkomen dat groepen onverwachts
thuis moesten blijven. Helaas is dit niet altijd gelukt, ook hebben we groepen moeten
verdelen, zij het zeer beperkt. Bijna alle groepen hebben vier dagen structureel les gehad
van een leerkracht én onderwijsassistent.
We zien dat alle ouders en kinderen op de thuiswerkdag ontzettend hun best doen met
het opgegeven huiswerk en of met de digitale opdrachten. Als team hebben wij hier veel
waardering voor.
Eind november zullen wij als school al beginnen met het evalueren van deze noodmaatregel. Ook uw ervaringen zijn hierbij belangrijk. Als school hopen wij zo snel mogelijk
terug te kunnen naar de ‘normale’ situatie. Het eventueel verlengen van de noodmaatregel is wel iets waar we met de (P)MR over in gesprek gaan.
Middels de nieuwsbrief zult u geïnformeerd worden over het verdere verloop van het traject.

Ooievaarspasregeling vervalt per 1 januari
De Ooievaarspasregeling (voor Haagse Ooievaarspassen) zoals die nu voor scholen
bestaat, vervalt per volgend schooljaar. Dat heeft de gemeente Den Haag aan de schoolbesturen laten weten. Dit is dus het laatste schooljaar dat u de pas van uw kind kunt
laten scannen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 50 euro.
Let op: daarvoor moet de Ooievaarspas vóór de kerstvakantie worden gescand.
Vanaf januari 2021 is dat niet meer mogelijk.
De gemeente Den Haag laat weten dat andere Ooievaarspasregelingen met de Haagse
Ooievaarspas blijven bestaan.
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Schoenzetten op de locatie Paddepad
U wordt vast over een geheimpje ingelicht,
door dit korte sinterklaasgedicht.
Normaal zetten alle leerlingen van de locatie Paddepad op dezelfde dag hun schoen.
Nu zullen we dit verspreid over een week gaan doen.
Door op deze manier de schoen te zetten,
Hopen we beter op de veiligheid te kunnen letten.
Brengt u uw kind zelf naar school,
de dag na het schoenzetten begint vaak wat dol,
Dat is namelijk vaak een spannende dag voor de kinderen,
Wilt u uw kind dan om 08.15 uur brengen,
dan kan niets de ochtendpret nog verhinderen.
Alstublieft nog even niks tegen de leerlingen zeggen,
Zij krijgen in de klas nog een bericht om alles precies uit te leggen.
Op vrijdag 4 december zien we alle leerlingen ook graag om 08.15 uur op school,
want het is maar een ochtend en die zit voor Sint erg vol!
Groeten, Sinterklaas
Maandag
23 november
Bruinvis
Clownvis
Dolfijn
Strandtaal
Vuurtoren
Maanvis

Dinsdag
24 november
Anemoonvis
Engelvis
Koraalvis
Napoleonvis

Woensdag
25 november
Juffervis
Lantaarnvis
Orka
Watertoren

Donderdag
26 november
Fluitvis
Goudvis
Haai
Inktvis

Berichten van de locatie Delft
Er kwamen signalen dat de bibliotheken zouden gaan
sluiten als coronamaatregel; dit was het moment om
nog snel naar de bibliotheek te gaan om boeken te
lenen. We hebben een variatie aan boeken geleend.
We zien dat Noh verzot is op lezen en zijn boek bijna
niet kan wegleggen als er een wisselmoment is. Hij
leest een Dolfje Weerwolfje boek en kan nauwelijks
stoppen.
Dat hij zoveel leesplezier beleeft, is goed om te zien.
Dat wens je meer leerlingen toe. Voorlezen is ook een
activiteit om de leesbeleving en het leesplezier te vergroten bij kinderen. Wij adviseren ouders dan ook om
regelmatig samen te lezen.
De thematafel is ingericht in het thema herfst. We
kweken champignons momenteel. We hebben een bak
met schimmeldraden, daarop hebben we vochtige
aarde gestrooid.
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De aarde houden we vochtig en we hebben de bak
afgedekt met een deksel. We moeten het een paar
dagen laten rusten in het donker.
Nu maar hopen dat de schimmeldraden zich gaan
mengen met de aarde zodat de champignons goed
kunnen groeien. We hopen dat we er een lekker soepje van kunnen maken.
Het Nationaal Schoolontbijt
Groep Zilvermeeuw en groep Papegaaiduiker hebben
meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Yoghurt,
komkommer, kaas en volkorenbroodjes, we hebben
niet alleen de broodjes gegeten, maar ook een schaaltje yoghurt en stukjes komkommer.
Ontbijten is niet alleen gezond, maar samen ontbijten
is ook nog eens heel gezellig. Je kletst een beetje, je
eet iets lekkers, afijn het is een goede gewoonte om
te ontbijten.
Kookles
Bij de kookles hebben we pannenkoeken gebakken.
Bloem, eieren, melk, een snufje zout en een scheutje
olie in een mengkom en mixen maar.
Daarna hebben de juffen de pannenkoeken gebakken.
Ze zijn allemaal gelukt!
Jammer genoeg zijn de zwembaden gesloten en gaat
de zwemles voorlopig niet door. We hopen dat we snel
weer kunnen gaan zwemmen, want dat gaat bij iedereen al goed. Hopelijk kunnen we snel weer gaan oefenen.
Zodra we iets van het zwembad vernemen over de
opening en het hervatten van de zwemlessen, laten
we dat aan u weten.

Coronamaatregelen

(herhaald bericht)

Het aantal coronabesmettingen onder medewerkers en leerlingen van De Strandwacht
loopt snel op. De GGD vermoedt het aantal besmettingen op De Strandwacht toeneemt,
omdat niet iedere ouder zich aan de richtlijnen houdt.
Bij ons is bekend geworden dat leerlingen op school kwamen terwijl ouders in quarantaine waren in afwachting van de uitslag van een coronatest. Ook zijn er leerlingen op
school geweest waarvan ouders al een positieve uitslag van een coronatest hadden ontvangen.
Dit hebben wij helaas pas later vernomen, waardoor medewerkers en leerlingen onnodig
risico hebben gelopen.
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Bij deze nogmaals het zeer dringende verzoek u aan de richtlijnen van het RIVM te houden, omdat de situatie op school anders onhoudbaar wordt en we het onderwijs op locatie niet meer kunnen garanderen.
In het kort nog even de volgende richtlijnen
 Uw kind blijft thuis als een huisgenoot koorts heeft.
 Uw kind blijft thuis als een huisgenoot positief getest is, pas na 24 uur klachtenvrij
gaan de tien dagen quarantaine in.
Ons advies aan u; als u twijfelt over de gezondheid van een huisgenoot of in afwachting
bent van een testuitslag houd uw kind dan thuis tot er duidelijkheid is.
We hopen op deze manier en met uw medewerking het virus zo snel als mogelijk buiten
de school te houden.

Studiedag team 18 december vervalt

(herhaald bericht)

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.

Activiteitenkalender
Dinsdag 17 november:

Schoolfotograaf op de locatie Youz.

Donderdag 19 november:

Schoolfotograaf op de locatie Paddepad.
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.

Vrijdag 20 november:
Dinsdag 24 november:
Woensdag 25 november:
Vanaf maandag 30 november:

Thema ‘Feest’.

Vanaf maandag 30 november:

Adviezen v(s)o voor de ouders van de schoolverlaters.

Donderdag 3 december:

Schoolfotograaf op de locatie Westland.

Vrijdag 4 december:

Sinterklaasviering. De kinderen hebben ’s middags geen school.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 november.

