Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
03 september 2021

Nieuwsbrief nummer 1

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 (via Social Schools, via e-mail of op papier)
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 Social Schools of e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht
vanuit de groep van uw kind.

Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. We hopen dat u ondanks de
huidige coronacrisis heeft genoten van een fijne vakantie en dat het voor iedereen een
prettig schooljaar gaat worden.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden verschijnt er elke twee weken een
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe op de vrijdagen, maar soms wordt er
een uitzondering gemaakt. Onderaan de nieuwsbrief kunt u zien wanneer de volgende
verschijnt.
Deze week zijn we gestart met de leerlingen die vol nieuwe energie en met een beetje
gezonde spanning weer de school zijn binnengestroomd. We starten ook dit jaar weer
met een aantal nieuwe leerlingen en we zijn vol vertrouwen dat ook zij hun weg op De
Strandwacht weten te vinden.
We wensen iedereen een heel fijne start van het nieuwe schooljaar en we hopen (ook) in
2021-2022 op een prettige samenwerking!

Teamleiders
Op de Strandwacht zijn er teamleiders voor de verschillende locaties van onze school.
Dat zijn:
 Gerben Verhoef (locaties Paddepad: groep C,D,E,F,G en H, Westland);
 Esther Hofstede (locaties Paddepad: groep I,J,K,L,M,N,O,R en W en Delft);
 Suzan Stromeier (locatie Paddepad: groep A,B,V en S, Daghulp Den Haag);
 Anita Lette is betrokken bij de locatie Youz
 Daarnaast ligt de coördinatie van de groepen in Delft in handen van Natasha Poot.
De teamleiders (en in Delft Natasha Poot) zijn voor u het directe aanspeekpunt als u
vragen of opmerkingen heeft.
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Naschoolse sportactiviteit
Er gaat weer een nieuwe periode met naschoolse sportactiviteiten starten.
In oktober is de volgende sportcursus tennis.
We bieden dit aan voor groep Haai, Inktvis, Juffervis, Koraalvis, Lantaarnvis en Maanvis. De leerkrachten zullen ervoor zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau mee kan
doen.
De lessen zijn op donderdag van 14:30 tot 16:00. De kinderen kunnen gelijk na schooltijd naar de kleedkamer komen. Om 16:00 kunt u uw kind ophalen bij de rotonde bij de
nooddeur van Paddepad 6. (indien nodig, zelf taxi vervoer afmelden)
Als u wilt dat uw kind deelneemt aan deze naschoolse sportactiviteit, dan kunt u
hem/haar opgeven door een e-mail te sturen naar de
gymleerkrachten (gym@destrandwacht.nl). Let wel: geef uw kind alleen op als ze echt
interesse hebben in leren tennissen. Het is geen reguliere gym-/speelles. De inschrijving
sluit op vrijdag 24 september.
E-mailen is geen garantie dat uw kind mee kan doen. Wij laten u zo snel mogelijk weten of uw kind geplaatst is.
Als u nog vragen heeft over de naschoolse sportactiviteiten dan kunt u contact opnemen
met de gymnastiekleerkrachten: Danny Buschgens, Janna Duijndam en Anita Spruijt.
Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-3254002 of per email gym@destrandwacht.nl

HULPOUDERS GEZOCHT voor de sportdag 2021!
Op donderdag 30 september zal de jaarlijkse sportdag van de locaties Paddepad en
Westland weer plaatsvinden op het terrein van Atletiekvereniging Haag Atletiek (Laan
van Poot 353-A). De dag zal in het teken staan van atletiek onderdelen en natuurlijk zal
de stormbaan niet ontbreken!
We zijn voor die dag nog opzoek naar ouders die ons willen helpen met het begeleiden
van een spelletje of helpen met de catering (catering alleen 's ochtends).
We begrijpen dat u het leuk vindt om te helpen wanneer uw kind aan het sporten is dus
kijk bij de verdeling van de groepen wanneer de klas van uw kind aan de beurt is.
(A= anemoonvis, B= bruinvis etc.)
In de ochtend zullen de volgende groepen aan het sporten zijn:
ST, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V en W
In de middag:
ZH, ZL, ZP, ZW, K, L, M, N, O & R
We hebben uw hulp nodig, maar uiteraard houden we ons aan de RIVM-regels en
verzoeken we u onderling en tot de collega’s anderhalve meter afstand te houden.
!! Voor de leerlingen van locatie Westland wordt vervoer geregeld.
Wij horen heel graag van u via de mail! Vermeld dan ook even de naam van uw kind, de
groep en of u liever in de ochtend of middag komt helpen.
Mailen naar: gym@destrandwacht.nl
Alvast bedankt namens de gymsectie van De Strandwacht.
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Win een prijs bij de VakantiePas
Het team VakantiePas hoopt dat alle kinderen een super zomervakantie hebben gevierd
en goed gebruik hebben gemaakt van de kortingen uit de VakantiePas. Maar de pret is
nog niet voorbij. Want de kinderen kunnen een prijs winnen!
Het team wil graag weten wat ouders en kinderen van de VakantiePas vonden. Hoeveel
activiteiten hebben ze gedaan? Wat vonden ze het leukst om te doen? Maar ook: wat
voor activiteit hebben ze gemist? En moet er volgende zomer zeker in staan?
Laat het de VakantiePas weten. Vul op de website vakantiepas.nl een zogenaamd VipVel in. Dat is een enquête. Met uw opmerkingen kunnen wij de VakantiePas
volgende zomer nog beter maken.
Heeft u een leuke foto gemaakt van uw kind tijdens een Vakantiepasactiviteit? Deze
ontvangen wij graag via hetzelfde VipVel. Als u toestemming geeft, dan komt hij in de
Fotogalerij op de website.
Uit alle ingezonden VipVellen wordt een winnaar getrokken. Deze mag met de hele klas
een middag naar de bioscoop. Wat een pret!

Plastic doppen verzamelen voor KNGF
Ook dit schooljaar zullen we plastic doppen sparen op onze
school. Alle harde plastic doppen en deksels mogen worden ingeleverd in de klas.
Denk aan doppen van:
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
- Zeep- en shampooflessen
- Deo-en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten
De doppen worden verzameld en gaan dan naar de stichting
KNGF geleidehonden. Per kilo doppen ontvangt de stichting een
vergoeding. Dat geld wordt gebruikt om nieuwe hulphonden op
te leiden.
Helpt u ons mee? De schone doppen mogen in de eigen klas worden ingeleverd. Bedankt
alvast.

Blind leren typen
Blind kunnen typen is heel handig, want kinderen leren en werken steeds meer met de
computer. Het (huis)werk sneller af en kinderen kunnen hun aandacht meer richten op
de opdracht.
De Typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig thuis, via een online leeromgeving. De cursus is gebaseerd op een spionnenverhaal en kinderen oefenen met games.
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Na afloop van de Typecursus kan uw zoon of dochter volledig blind en met tien vingers
typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut.
LOI Kidzz geeft tijdelijk € 50,- korting op hun Typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en
8 van de locatie Paddepad. Voor meer informatie en om een deel van de cursus alvast te
proberen, verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.
Uw kind heeft deze week een brief en folder meegekregen over de typecursus van LOI
Kidzz. Hierin vindt u alle informatie over de cursus en de scholenregeling.

Activiteitenkalender
Vanaf 30 augustus

Startgesprekken met ouders.

Maandag 20 september

Studiedag team. De school is gesloten.

Dinsdag 21 september

Prinsjesdag. De school is gesloten.

Donderdag 30 september

Sportdag locatie Paddepad en Westland.

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 17 september.
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