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

Nieuwsbrief nummer 07

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.

Ooievaarspasregeling vervalt (herhaald bericht)
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.

Pieten gefilmd op de locatie Paddepad
In een filmpje op het bord,
vertelde Slimme Piet in het kort.
Wanneer iedere klas de schoen mocht zetten,
zodat we beter op de afstand konden letten.
Afgelopen week, wat een pret,
hebben alle klassen dus hun schoen gezet.
In een aantal klassen ojee,
kwam Rommelpiet / Malle Pietje blijkbaar ook mee!
Gelukkig zitten er echte toppers op De Strandwacht
en in recordtijd werden de klassen weer in orde gebracht.
Op 4 december vieren we de verjaardag van Sint,
Een bijzondere dag voor elk kind.
We willen vragen of iedereen op tijd wil zijn,
want een feestje samen vieren, vinden wij erg fijn.
Om 12.30 uur is iedereen vrij,
daarvan wordt vast iedereen blij.
Groetjes, Sint.
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Kleurplaten op de locatie Paddepad

De Sint is een heel oude baas,
En valt in de risicogroep helaas.
Hij houdt van ouders in de school,
Maar vindt dat ook wel risicovol.
De ouderraad zat toch niet stil,
Gaf een kleurplaat aan wie dat wil.
In iedere gang een kleurrijke plaat,
Groetjes van de ouderraad!

Kerstviering op de locatie Paddepad
Donderdag 17 december vieren wij op de locatie Paddepad van
De Strandwacht het kerstfeest.
Dit feest zal dit jaar bestaan uit een kerstlunch. In verband met
de coronamaatregelen, wordt de lunch verzorgd door de medewerkers van de school en is hulp van ouders helaas niet mogelijk.
De groepen Clownvis en Koraalvis, die normaal op donderdag
niet op school zijn, zijn op donderdag 17 december van harte
welkom op school, zodat ze ook aan de kerstlunch mee kunnen
doen. Wilt u – voor zover van toepassing – dit zelf bij de chauffeur van de taxi of bus aangeven?
Wilt u voor de kerstlunch aan uw kind een bord, beker en bestek (voorzien van de naam
van uw kind) meegeven? Bij voorbaat dank.
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Pieten op school in het Westland
Woensdagochtend kwamen de kinderen op school. Overal hing tape, op het plein
en op de deur!
In school was het ook een rommeltje. De Pieten kwamen checken of Sinterklaas op
4 december wel coronaproof langs kan komen. De Pieten wilden weten of de Sint wel
genoeg afstand kan houden, of de 1,5 meter duidelijk is aangegeven in de school en of
de Sint wel coronaproof handen kan geven.
Om alles te checken en om alles te
regelen hebben ze de hele
school overhoopgehaald.
De kinderen konden dit alles zien op
een filmpje dat ze woensdagochtend
te zien kregen in de klas.
Gelukkig waren de schoenen wel
gevuld!

Activiteitenkalender
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.

Maandag 14, dinsdag 15 en donderdag 17 december:

Judolessen op de locatie Paddepad.

Donderdag 17 december:

Kerstviering op de locatie Paddepad

Maandag 21 december tot en met
vrijdag 1 januari 2021

Kerstvakantie. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 december.

