Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
11 december 2020

Nieuwsbrief nummer 08

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.

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.
Wij kunnen u alvast verklappen dat de lunch extra feestelijk zal
zijn, want… de lunch zal bestaan uit overheerlijke patat met
natuurlijk een snack!
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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Sint in het Westland
Vrijdag 4 december was het eindelijk
zover. Sinterklaas kwam op school.
De Sint en zijn Piet kregen een warm
onthaal. Ze werden op gepaste
afstand toegezongen door de klassen
op het schoolplein.
Alle klassen mochten naar de Sint toe
in de aula. Sinterklaas wist over ieder
kind iets leuks te vertellen. Aan het
einde kregen alle kinderen wat lekkers, een high five met de coronastaf
en natuurlijk een zak met cadeautjes
mee naar de klas. Het was een
geslaagde ochtend!

Kerst in het Westland
De kinderen uit het Westland zijn druk bezig met allerlei kerstknutsels. Zo komt de
school in een hele gezellige kerstsfeer!
Kerstballen voor (eenzame) oudere
mensen
Veel oudere mensen zijn best eenzaam
tijdens de kerstperiode.
Nu in de coronatijd is het vaak nog erger.
Daarom hebben wij als school een leuk
idee bedacht.
Alle kinderen maken een mooie kerstbal.
Aan deze kerstbal komt een leuk kaartje
waarop de kinderen een mooie wens kunnen schrijven.
De kerstballen worden uitgedeeld aan bewoners van twee verzorgingstehuizen in
het Westland.
Ook worden er kerstkaarten gemaakt voor
ouderen mensen.
Deze kaarten zijn verstrekt door
het Ouderenfonds.
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Kerstviering op de locatie Westland
Woensdag 16 december
vieren wij op de locatie
Westland van De Strandwacht het kerstfeest. Dit
feest zal dit jaar bestaan uit
een viering en een vroege
kerstlunch. De school is
gewoon om 12:30 uur uit.
In verband met de coronamaatregelen, wordt de
lunch verzorgd door de medewerkers van de school en
is hulp van ouders helaas
niet mogelijk.
De leerlingen van groep
Zeeleeuw, die normaal op
woensdag niet op school
komen, zijn op woensdag
16 december van harte welkom op school, zodat ze ook
aan de kerstviering en
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) meegeven naar
school? Bij voorbaat dank.

VakantiepasClub kerstvakantie
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Schaatsen in Scheveningen of
speuren op Landgoed Ockenburgh. Knuffelen met ezels of knutselen.
Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en
kortingen op www.vakantiepas.nl.
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei leuke dingen doen.
Gratis of met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje met heel
veel leuke en leerzame activiteiten.
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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.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid? Meld het dan (gratis) aan via
www.vakantiepas.nl.

Activiteitenkalender
Maandag 14, dinsdag 15 en donderdag 17 december:

Judolessen op de locatie Paddepad.

Woensdag 16 december:

Kerstviering op de locatie Westland.

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 8 januari.

Dit is de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2020.
Wij wensen u een heel fijne kerstvakantie, mooie dagen,
een goede jaarwisseling en het allerbeste voor het jaar 2021.

