Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
19 november 2021

Nieuwsbrief nummer 06

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 Scools’ ) 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).

Schoolfruit
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 ontvangt onze school, op de locaties Paddepad
en Westland, drie gratis porties fruit en groente per leerling per week. Naast het fruit en
de groente krijgen de kinderen ook korte lesactiviteiten om het eten van fruit en groente
op school onder de aandacht te brengen.
U kunt zich op de nieuwsbrief van schoolfruit abonneren via:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Hier staat onder andere ook in welk soort fruit wanneer wordt aangeboden.

Sponsor De Strandwacht-bibliotheek met ‘Sponsorkliks’
Als u wel eens iets bestelt via internet, kunt u De Strandwacht (zonder dat het u iets
kost) aan extra geld helpen voor de schoolbibliotheek. Boeken zijn duur en alle beetjes
helpen.
Hoe werkt het?
 Voordat u gaat bestellen, gaat u eerst naar de website van sponsorkliks
(www.sponsorkliks.com).
 U ziet dan een vakje ‘Wie wilt u sponsoren?’.
 Kies daar voor De Strandwacht (als u het woord ‘Strandwacht’ intoetst, vindt u
onze school vanzelf).
 U ziet vervolgens de webwinkels die meedoen.
 Klik op de webwinkel naar keuze en bestel zoals u dat gewend bent. U betaalt net
zoveel als anders. Er is voor u geen enkel verschil.
De webwinkel betaalt een commissiebedrag en daarvan gaat 75% naar De Strandwacht.
Nogmaals: uw aankoopbedrag blijft ongewijzigd. U betaalt niet meer. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert De Strandwacht hier direct van!
Er zijn veel webwinkels aangesloten bij Sponsorkliks. Enkele voorbeelden: Bol.com Wehkamp, Cool Blue, Viking, MediaMarkt, Thuisbezorgd.nl, Hotels.com, Albert Heijn, Hema,
Otto en nog veel meer.
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Uiteraard kunnen we op De Strandwacht niet zien wie er wat besteld heeft. Uw bijdrage
is dus volstrekt anoniem.
Let op: geen commissie op boeken. In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs,
hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.
Doet u mee? De kinderen zullen u dankbaar zijn. Via de nieuwsbrief zullen we u
geregeld op de hoogte houden van het bedrag dat er voor de bibliotheek ‘verdiend’ is.

Afval prikken in het Westland!
In het Westland zijn we druk bezig om de omgeving schoon te maken. Er wordt veel afval gevonden rond om de school. Op de foto zien jullie welk afval er allemaal is gevonden
en wat wij er bijzonder aan vonden. Er is een mondkapje, legowiel en een groot stuk
plastic gevonden. Natuurlijk is er ook ander afval geprikt.
Groep Zeeleeuw heeft een woord web over het onderwerp vuil gemaakt, ze hebben gesproken over woorden zoals dopjes, blikjes en andere voorwerpen gemaakt van plastic.
Groep Zeewolf heeft een groepsgesprek gevoerd over het onderwerp “hoelang blijft afval
op straat liggen”. Groep Zeehond heeft afval geprikt rondom de school en hun gedachten
erbij geschreven. We hebben besproken wat we op straat zijn tegen gekomen.
Bran heeft als gedachte geschreven ‘wat zal mijn vriend hiervan vinden?’ Jamie heeft als
gedachte: ’Het regent bananenschillen’.
Locatie Westland is zich weer bewust van de impact van afval op straat!

Met hetzelfde gemak gooi je het in de
afvalbak!
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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 en het Paddepad
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.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Naschoolse sportcursus
Na de kerstvakantie starten er weer nieuwe sportcursussen.
Op maandag is er JUDO van juf Samar Tarjim. Deze cursus is voor kinderen van 8 t/m
12 jaar. De lessen zijn elke maandag van 10 januari tot en met 28 maart.
Op dinsdag is er MEIDENVOETBAL van juf Mandy Cozijn. Deze cursus is voor meisjes
van 8 t/m 12 jaar. De lessen zijn elke dinsdag van 11 januari tot en met 29 maart.
De lessen starten gelijk na schooltijd en duren tot 15:45, u dient uw kind dan zelf te komen halen. Er is altijd een gymleerkracht aanwezig bij de lessen. U kunt uw kind opgeven via gym@destrandwacht.nl, ook als u nog vragen heeft kunt u hier naartoe e-mailen.
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Sinterklaas in het Westland
Het leukste feest van het jaar is alweer bijna daar. Ook in het Westland vieren we natuurlijk het feest van de Sint. Even een berichtje voor u, zodat u weet wanneer al het
leuks plaatsvindt.
De Sint heeft ook dit jaar weer een vacature voor een nieuwe Piet. Daarom kijkt hij op
25 november mee bij de Pietengym, of hij nog ergens wat talent ziet.
Iets lekkers brengen komt hij zeker ook doen. Daarom zetten wij op 23 november allemaal onze schoen!
Op 3 december is het dan tijd voor het grote feest. Van De Strandwacht bezoeken geniet de Sint toch echt het meest. We vragen iedereen goed op tijd op school te zijn. Dat
is voor de aankomst van de Sint echt enorm fijn.
En omdat je van feesten echt wel moe wordt, houden we de feestdag lekker kort. Om
12.30u zullen we lekker naar huis toe gaan, zodat we ook het feestje thuis niet in de
weg zullen staan.
23 november: schoen zetten
25november: pietengym
3 december: Sinterklaas viering

Sinterklaas op het Paddepad
Beste ouders,
Graag wil ik het erop wagen,
jullie iets belangrijks te vragen.
Op donderdag 25 november, zal ik erop letten,
dat alle kinderen, in de klas, hun schoen gaan zetten.
Om te zorgen dat alle kinderen daarvan kunnen genieten,
vraag ik het volgende namens de Pieten.
Of alle kinderen vrijdag 26 november om 8.30u op school kunnen zijn,
Dan verzamelen we met alle kinderen op het plein.
Voor de ochtend van vrijdag 3 december heb ik dezelfde vraag.
Uiterlijk 8.30u op school, want alle kinderen zien mij natuurlijk erg graag.
En in die ochtend wil ik graag in alle klassen op visite,
zodat alle kids ervan kunnen genieten.
Om 12.30u gaan alle kinderen weer naar huis toe,
want na een ochtendje feesten, zijn zij vast heel erg moe.
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Ouderbijdrage
Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen om de ouderbijdrage en/of het geld voor de
zwembus te betalen dan vindt u hieronder een handige link en QR code om dit alsnog te
doen. Wanneer u op de link klikt of met een scan lezer op uw mobiel de QR code scant
dan wordt u automatisch doorgestuurd naar de betaalpagina.
Link voor ouderbijdrage (28 euro):
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=fajFGpX3gyKzaa9CxYgPFl
9H1JN1J2Xt
QR code voor ouderbijdrage (28 euro):

Link voor zwembus (22 euro):
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ArYoAdaWbmvmAP3hEoT
NiAqMANHCJPXw
QR code voor zwembus (22 euro):
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Activiteitenkalender
Maandag 29 november

Start thema feest

Vrijdag 3 december

Sinterklaasviering. Kinderen vanaf 12.30 vrij

Donderdag 9 december

Voorstelling Koning van Katoren voor Lantaarnvis,
Maanvis, Watertoren

Maandag 13 december

Voorstelling De gouden koets voor Koraalvis

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 3 december.

