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

Nieuwsbrief nummer 02

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.

Kinderboekenweek
Worden wat je wil! Kinderboekenweek 2021

Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! Worden wat je wil is het thema dit jaar. Bette Westera schrijft het geschenk, en
illustrator Mark Janssen maakt het prentenboek van de Kinderboekenweek.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of
juist in tekenen, of je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van
droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 (en natuurlijk ook daarvoor en daarna)
kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! En voor sommige beroepen
hoe je niet eens te wachten tot je volwassen bent, kijk maar naar detectives Spekkie en
Sproet en brandweerolifantje Spuit Elf!
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Spaar mee voor onze schoolbieb!
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje.
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Brunawinkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en
krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen
voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

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.

Ooievaarspas
De gemeente is per 1 januari 2021 gestopt met de tegemoetkoming van de ouderbijdrage via de Ooievaarspas. U kunt deze dus helaas niet meer inleveren voor de korting op
de kosten van de ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d.
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‘Kiss and ride’ (locatie Paddepad)
Het is ’s morgens (bij het naar school gaan) en
’s middags (bij het naar huis gaan) erg druk op de rotonde
bij de school (locatie Paddepad).
In overleg met de gemeente is er nu voor gekozen om op de
De Savornin Lohmanlaan een ‘kiss and ride’ plek te maken.
Het Paddepad en de rotonde bij de school worden dan alleen
gebruikt door de chauffeurs van het leerlingenvervoer.
Voor auto’s van ouders zijn deze plekken niet toegankelijk
tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 14:00 en 15:00 uur (op
woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur).
U kunt parkeren op de De Savornin Lohmanlaan om uw kind
op te halen of weg te brengen. Hiervoor heeft de gemeente
een speciale zone ingericht, waar u maximaal vijftien minuten mag staan.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij brengen of halen met uw privéauto niet het schoolterrein
op te rijden. Het wordt hier anders veel te druk, gezien het aantal busjes en taxi’s op de
rotonde voor de school.
Kortom: heeft uw auto een geel kenteken, parkeer dan op de De Savornin Lohmanlaan
en loop over het Paddepad naar school.

HULPOUDERS GEZOCHT voor de sportdag 2021!
(herhaald bericht)
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.
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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.

Stukje uit het Westland
We zijn alweer 3 weken hard aan het werk! We zitten met z'n allen weer lekker in het
ritme. De school ziet er alweer steeds gezelliger uit met alle knutselwerkjes van de kinderen.
Komende tijd staan er ook weer leuke activiteiten op het programma.
30 september gaan we lekker sporten op de atletiekbaan in Den Haag. Dit jaar gaan we
daar met de bus naar toe. Wel hebben we nog ouders nodig om de spelletjes te begeleiden. Als u nog wilt helpen kunt u zich opgeven via de mail: gym@destrandwacht.nl
Begin oktober gaan we aan de slag met de kinderboeken week. Meer informatie kunt u
lezen in de volgende nieuwsbrief.

Activiteitenkalender
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.

Woensdag 6 oktober

Start kinderboekenweek

Maandag 18 oktober

Start herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 1 oktober.

