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

Nieuwsbrief nummer 07

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 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).

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.

Plastic doppen verzamelen voor KNGF
Ook dit schooljaar zullen we plastic doppen sparen op de locatie Paddepad. 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.
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Kerst in het Westland

Na het weekend gaat de Sint het land weer uit en breekt de kerstperiode weer aan.
Maandag zullen de kerstbomen weer neergezet gaan worden en komt de school weer in
een gezellige kerstsfeer. Er staan leuke, mooie en gezellige activiteiten op het programma.
Dit jaar besteden we ook weer extra aandacht aan de mensen die alleen zijn met kerst.
We schrijven een leuke kaart die door het ouderenfonds wordt doorgestuurd naar eenzame ouderen. Ook gaan we weer iets moois maken voor de oudere mensen die wonen
in het woonzorgcentrum in Monster en Ter Heijde. We knutselen iets leuks en schrijven
er een mooie kerstwens bij. Deze knutsels zullen worden uitgedeeld aan de bewoners.
We hopen dat de bewoners er dit jaar weer net zo blij mee zijn als vorig jaar!
Helaas kan de kerstviering dit jaar niet gevierd worden zoals we gehoopt hadden. We
vieren dit jaar kerst in de klas.

Op woensdag 22 december starten we allemaal met een gezellig kerstontbijt in de klas.
Helaas mogen de kinderen, in verband met de
coronamaatregelen, niet zelf iets lekkers meenemen. De school zorgt voor een uitgebreid
kerstontbijt. De kinderen hoeven GEEN bord
en bestek mee te nemen. Na het ontbijt vieren
we kerst in de klas. Er worden o.a. liedjes gezongen en er wordt een mooi kerstverhaal
voorgelezen.
We hopen dat het hele kerstprogramma door kan gaan. Maar we weten niet of de huidige
coronaregels nog veranderen. Mocht het wel veranderen dan hoort u dat natuurlijk van
ons.
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Kerst op het Paddepad
Na alle geslaagde Sint festiviteiten gaan we ons langzamerhand voorbereiden op de Kerst
activiteiten. Dit is altijd een gezellige periode waarin we de klassen en de school gaan
versieren.
Op woensdag 22 december vieren wij het Kerstfeest. In verband met de aangescherpte maatregelen hebben wij ervoor
gekozen om dit tijdens schooltijd plaats te laten vinden. Het
zal een ontbijt of lunch worden die door school verzorgd
wordt. De groepen A en B zijn op woensdag niet op school,
zij zullen het kerstfeest op dinsdag 21 december vieren.
Kunt u de kinderen op de dag van de kerstviering een bord
en bestek meegeven?
We hopen dat het hele kerstprogramma door kan gaan.
Maar we weten niet of de huidige coronaregels nog veranderen. Mocht het wel veranderen dan hoort u dat natuurlijk
van ons.
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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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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.
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.
Activiteitenkalender
Dinsdag 21 december

Kerstviering Paddepad voor groep A en B

Woensdag 22 december

Kerstviering Paddepad overige groepen

Woensdag 22 december

Kerstviering Westland

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

