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

Nieuwsbrief nummer 04

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.

VakantiepasClub herfstvakantie
Mozaïeken of beeldhouwen, dansen of naailes, speuren of klimmen: voor de leden van de
VakantiepasClub is er van alles te doen deze herfstvakantie! Ze krijgen een digitale
nieuwsbrief met wel 18 activiteiten en kortingsbonnen.
Een van de acties is: maak bewoners van een verzorgingshuis blij met een leuke kaart of
tekening. Deze actie loopt tot en met 24 oktober. Daarna kiest een jury van bewoners
een winnaar. Kijk op de website voor alle informatie.
Vacature bestuurslid
De VakantiepasClub is onderdeel van de Stichting VakantiePas. Haar doel is om kinderen
tijdens schoolvakanties meer mogelijkheden te geven om hun talenten te ontdekken en
ontwikkelen. Binnenkort verlaat de huidige penningmeester het bestuur dat bestaat uit
vrijwilligers. Heeft u een financiële achtergrond en wilt u de VakantiePas helpen bij het
bereiken van haar doel? Bekijk dan de vacature (vakantiepas.nl/vacature) en solliciteer.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl
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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.
De kinderen hebben de boekjes van De Betovering mee naar huis gekregen.
Ooievaarspashouders kunnen met 50% korting naar alle voorstellingen en workshops!

De sportdag
Donderdag 30 september was het zover. De sportdag van het Paddepad en het Westland!
De woensdag voor de sportdag was er veel regen gevallen maar donderdag was het gelukkig
droog, wat een geluk!
Om 7 uur waren er al een aantal juffen en meesters aanwezig op het atletiek veld om alles
klaar te zetten. We hebben flink moeten sjouwen met al het opblaasmateriaal!
Tijdens de sportdag kwamen er allerlei atletiek onderdelen aan bod: hordelopen, verspringen, kogelstoten, estafette en nog veel meer. Natuurlijk mocht de stormbaan niet ontbreken. De kinderen zijn in groepjes alle onderdelen langs geweest. Er werd ontzettend goed
meegedaan. We hebben heel veel kinderen met rode wangen gezien! Tussendoor was er
natuurlijk ook nog een pauze om even uit te rusten en om te eten en drinken. Het was een
ontzettende leuke dag!
Gelukkig waren er hulpouders om te helpen. Dat was ontzettend fijn. Hulpouders bedankt!!
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Ensemble Zoef!
Op 5 en 7 oktober hebben alle groepen van het Paddepad een voorstelling bijgewoond
van Ensemble Zoef!
Het doel van iedere voorstelling was voor alle groepen hetzelfde: Kennismaken met verschillende soorten klassieke muziek.
De leerlingen én collega's hebben genoten!
Mocht u of uw zoon/dochter meer informatie over het gezelschap willen het Ensemble is
online te vinden via Youtube (Ensemble Zoef), Instagram/Facebook (@ensemblezoef) en
Spotify (ZOEF).
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Het Nationaal Schoolontbijt
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland
samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag.
Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten. De Strandwacht doet hier ook aan mee!
Meer informatie vind u op www.schoolontbijt.nl
Op woensdag 3 november zal dit op de locatie Westland plaatsvinden en op donderdag
4 november op de locatie Paddepad.
Wilt u de kinderen op die dag een bord en bestek meegeven? (Op het Westland is dit niet
nodig).

Kinderboekenweek
Westland:
Op woensdag 6 oktober is dit jaar de Kinderboekenweek begonnen. Deze duurt tot de
herfstvakantie.
Het thema van dit jaar is: "Weten wat je worden wil"
Op donderdag 7 oktober is de Kinderboekenweek op spectaculaire wijze geopend met
een toneelstukje in de aula.
Aan de hand van een tijdslijn/powerpoint werd uitgebeeld hoe iemand "juf" is geworden.
Het was hilarisch om je juf in een andere rol te zien.
Iedere klas heeft een boek dat gebruikt kan worden voor lessen die te maken hebben
met allerlei beroepen. Er bestaan zoveel beroepen!
Leuk om te zien dat de kinderen enthousiast worden van bepaalde beroepen. We spelen
het beroepenkwartet; beroepen uitbeelden; kleurplaten van verschillende beroepen:
middels praatplaten hebben we klassengesprekken over beroepen.
De gang hangt vol met kleurplaten en praatplaten. Ook staat er een spiegel in de gang
met daarboven de tekst: wat wil jij later worden?
Op donderdag 14 oktober hebben wij een gezellige afsluiting in de aula waarbij de klassen elkaar iets gaan laten zien over wat zij geleerd hebben.......we zijn benieuwd!
Bij de ingang van de school is een hoek ingericht met boeken, lees-egels etc.
Het ziet er gezellig uit!
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Schoolfotograaf

Dinsdag 9 november en donderdag 11 november 2021 komen de schoolfotografen op De Strandwacht
De foto’s worden gemaakt:
 dinsdag 9 november op de locatie Youz (alleen portretfoto’s)
 donderdag 11 november op de locatie Paddepad (portret en groepsfoto’s)
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de wettelijk geldende privacyregels.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen
op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag via de
mail aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en
zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden
bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl. Door de random gekozen inlogcodes wordt de privacy
100% gewaarborgd.
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van
Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken.
Wij als school zullen dus voor u geen pakket samenstellen. U kunt zelf op de site kiezen
welke foto’s of pakketten u wilt bestellen.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Westland:

Woensdag 10 november komt de schoolfotograaf Knappe koppies op locatie Westland.
Dit is dezelfde fotograaf als vorig jaar. Verdere informatie over de achtergrond ed. volgt
nog in de weekbrief.
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Schoolmelk
Na de herfstvakantie zal onze school wekelijks gratis schoolmelk ontvangen. Dit gaat om
een periode van 20 weken.
De school ontvangt halfvolle zuivel, in grootverpakking, voldoende om twee keer per
week aan alle kinderen die hier gebruik van wensen te maken, uit te schenken.
De producten die geleverd worden, hebben het onafhankelijke On the way to PlanetProof
keurmerk , een top duurzaamheidskeurmerk volgens de keurmerkenwijzer van Milieu
Centraal dat extra aandacht vereist op koe, natuur en klimaat.

Activiteitenkalender
Maandag 18 oktober

Start herfstvakantie

Maandag 25 oktober

Studiedag. School dicht

Dinsdag 26 oktober

Schoolverlater informatieavond Westland

Woensdag 27 oktober

Schoolverlater informatieavond Paddepad

Vrijdag 29 oktober

Voorstelling griezelgeheimen voor groepen: N,O,R

Woensdag 3 november

Schoolontbijt Westland

Donderdag 4 november

Schoolontbijt Paddepad

Donderdag 4 november

Circus Kosmos voor groepen: G,H,I,J,K

Dinsdag 9 november

Schoolfotograaf locatie Youz

Woensdag 10 november

Schoolfotograaf locatie Westland

Donderdag 11 november

Schoolfotograaf locatie Paddepad

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 5 november.
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