Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
1 oktober 2021

Nieuwsbrief nummer 03

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.

Opening van de Kinderboekenweek:
Op 6 oktober is het zover, het begin van de Kinderboekenweek!
Het thema is ‘Worden wat je wil’.
In de school zijn diverse thematafels ingericht waar boeken op uitgestald staan die gerelateerd zijn aan het thema. Ook de schoolbieb wordt geheel in de sfeer van de Kinderboekenweek gebracht.
Om de Kinderboekenweek op een leuke manier te openen, mogen de kinderen op woensdag 6 oktober verkleed naar school komen.
Ze verkleden zichzelf naar wat ze later graag zouden willen worden. Dit kan dokter, politieagent of piloot zijn, maar ook clown, Mario, leeuwentemmer of voetballer.
Ook zullen de juffen en meesters die dag verkleed op school verschijnen naar het beroep
wat zij als kind graag hadden willen worden.
Aan de Kinderboekenweek wordt per groep een eigen invulling gegeven door middel van
lessen en activiteiten die aan sluiten bij het thema "Worden wat je wil".
Houd Social Schools in de gaten.
Wij wensen de kinderen een gezellige en leerzame Kinderboekenweek toe!
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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.

Schoolcontactpersoon Sociaal Kernteam Westland
Graag zou ik me via deze weg willen voorstellen als schoolcontactpersoon van De
Strandwacht vanuit het Sociaal Kernteam Westland. Mijn naam is Rianne Beeloo en ik
heb het stokje overgenomen van mijn collega Melanie van der Gaag.
Vanuit het Sociaal Kernteam zijn wij betrokken bij elke school binnen het Westland. Zo
bieden we laagdrempelige hulp dichtbij.
Samen met de school vinden wij het belangrijk dat uw kind plezier beleeft, durft te ontdekken en zichzelf kan zijn. Het SKT biedt ondersteuning aan zowel u als ouder(s) als
aan de school, bij vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van uw kind.
Als schoolcontactpersoon kan ik meedenken als uw kind op school en/of thuis wellicht
extra ondersteuning nodig heeft. Als de school denkt dat het SKT u of uw kind kan helpen, bespreken zij dit met u. De schoolcontactpersoon kan ook aansluiten bij een overleg
op school.
Als u vragen heeft of u wilt weten wat het SKT voor u kan betekenen, ben ik telefonisch
te bereiken op 06-82641766.
Voor meer informatie over het SKT of een aanmelding kunt u terecht op:
www.sktwestland.nl of bellen naar 140174, als u vraagt naar het SKT wordt u doorverbonden.
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De Betovering
Festival De Betovering komt aankomende herfstvakantie terug met een weergaloos programma, waarvan jong en oud kan genieten. Van 15 t/m 23 oktober 2021, staat Den
Haag in het teken van De Betovering, internationaal kunstfestival voor de jeugd. Dat betekent dat kinderen tot en met 12 jaar zich negen dagen lang kunnen onderdompelen in
theater- en dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en straattheater.
We zijn voorbereid. Uiteraard houden we samen met onze partners rekening met de actuele regelgeving en ieders veiligheid. Dus maak u klaar voor een LIVE-editie van de Betovering voor alle kinderen en hun familie. Misschien minder druk en groots dan u (van
ons) gewend bent, maar niet minder betoverend en COVID-19 proof.
In de week voor de herfstvakantie zullen de kinderen de boekjes van De Betovering mee
naar huis krijgen.
Ooievaarspashouders kunnen met 50% korting naar alle voorstellingen en workshops!

Survival dag
Op 16 en 17 september zijn de klassen N, O en R naar de survival dag geweest. De kinderen hebben een leuke dag gehad. Hieronder ziet u verslagen van de kinderen:

Bij Den Haag op de survival vond ik leuk, maar was ook grappig. Kano was niet grappig, ik viel
bijna in het water. En ik had de meeste punten bij klimmen. Wat ook leuk was, was vlot varen. Ik heb drie keer het touwenparcours gedaan. Lava, hardlopen, pijl en boog schieten,
moutainbike en sloot springen was allemaal leuk. Wij zijn 8e geworden.
Het was 10/10 voor mij.
Groetjes Luca
Survival was echt superleuk en we hebben lol gehad. Ik ga nu laten zien wat we hebben gedaan:
klimmuur, boogschieten, waterparcour, mountainbiken, toren van Pisa, balanceren, vloer is
lava, heuvel rennen, stormbaan, kanoën, steppen en balletje in de emmer.
Ik vond het waterparcours het leukst.
Groetjes Soraya
Ik vond het heel leuk, het was gezellig, leuke activiteiten. Het samen helpen met een spel.
Alleen het was te veel voor mij en het was iets te lang. Maar voor de rest vond ik het leuk. Ik
zou het nog een keer doen. Ik vond alles leuk, maar als ik moet kiezen, zou ik kano kiezen. Ik
vond die het leukst, omdat ik in Spanje een kanoles heb gedaan, dus daarom vond ik kano's
het leuks. Maar alles was leuk.
Groetjes Ramona
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Surfles
Donderdag 23 september was de laatste les surfles van dit kalenderjaar.
Samen met 8 schoolverlaters zijn wij; meester Danny en juf Janna, vier keer naar Scheveningen gegaan om daar surfles te krijgen van Surfjuf Demi. In vier lessen hebben alle
kinderen zoveel geleerd en zijn ze vooruitgeschoten! Letterlijk en figuurlijk 🙂.
We willen Juf Esther bedanken voor het rijden naar Scheveningen vanaf school en alle
ouders die het mogelijk hebben gemaakt voor de kinderen. Mede dankzij jullie hebben ze
deze gave lessen kunnen volgen! Hopelijk komt er eind dit schooljaar nog een kans voor
andere leerlingen om surfles te volgen.
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Activiteitenkalender
Woensdag 6 oktober

Start kinderboekenweek

Maandag 18 oktober

Start herfstvakantie

Maandag 25 oktober

Studiedag. School dicht

Dinsdag 26 oktober

Schoolverlater informatieavond Westland

Woensdag 27 oktober

Schoolverlater informatieavond Paddepad

Woensdag 3 november

Schoolontbijt Westland

Donderdag 4 november

Schoolontbijt Paddepad

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 15 oktober.

