Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
14 januari 2022

Nieuwsbrief nummer 09

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).

We mogen weer naar school
De coronacrisis zorgde er helaas voor dat de kerstvakantie op maandag 20 december al
begon. Gelukkig lukte het op alle locaties van De Strandwacht om de kerstviering nog
door te laten gaan.
Na de kerstvakantie konden de kinderen
gelukkig weer naar school toe komen.
Laten we hopen dat dit de laatste keer is dat
we vanwege corona de school moeten sluiten. Ondanks het feit dat we nu weer open
zijn, is lang nog niet alles als vanouds. Zo
gaan de educatieve en culturele uitjes voorlopig nog niet door en is het dragen van een
mondkapje in de gangen voor de leerlingen
vanaf groep 6 een dringend advies.

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 HOCKEY van meester Jan-Willem. Deze cursus is voor kinderen van 8
t/m 12 jaar. De lessen zijn elke dinsdag van 25 januari tot en met 29 maart.
De inschrijving voor de cursus judo is gesloten, de inschrijving voor hockey loopt nog tot
24 januari.
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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Medezeggenschapsraad van de Strandwacht
Graag wil de medezeggenschapsraad (MR) van de Strandwacht zich aan u voorstellen.
Op de Strandwacht bestaat de MR uit 6 leden; 3 vertegenwoordigers van het personeel
en 3 vertegenwoordigers van de ouders.
De personeelsgeleding (PMR) bestaat uit:
 Marjolein Lieuwes (IB'er),
 Talisa Hof (leerkracht Westland)
 Tessa de Geus (leerkracht Paddepad).
De oudergeleding (OMR) bestaat uit:
 Jasper Hoogendoorn (voorzitter),
 Rineke Soerel
 Marloes Boekestijn
Wat doet de MR?
Voor een goed functionerende school is overleg tussen ouders, personeel en de directie
van groot belang. De MR is het formele overlegorgaan waarin ouders en personeel zijn
vertegenwoordigd als gesprekspartner van de schooldirectie. De MR bespreekt met elkaar en de directie alles wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de
directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast of de begroting wordt vastgesteld. Eigenlijk kunnen
alle meer algemene zaken die van belang zijn voor het functioneren van de school door
de MR worden besproken. Individuele aangelegenheden worden niet in de MR behandeld.
Hoe kunt u zaken aanbrengen bij de MR?
De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. De MR vergaderingen zijn openbaar,
tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. Wanneer u een suggestie heeft voor de agenda
van de MR kunt u tot een week voor de vergadering een mail naar de mailbox van de MR
sturen. Het mailadres van de MR is: mr@destrandwacht.nl.
De MR bepaalt of de suggestie wordt overgenomen en zal dan contact met u opnemen.
Ouders die geen lid zijn van de MR zijn tijdens de vergadering alleen toehoorders. Individuele aangelegenheden worden niet in de MR behandeld. Het gaat altijd om algemene
kwesties die met de school te maken hebben.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben over of aan de MR, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen via mr@destrandwacht.nl.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 20 januari 2022.

Activiteitenkalender
Donderdag 27 januari 2022

Les papier scheppen voor Juffervis (o.v.b.)

Vrijdag 4 februari 2022

Voorstelling Marakech voor Lantaarnvis en Maanvis (o.v.b.)

Dinsdag 8 februari 2022

Studiedag team (de school is gesloten)

Maandag 14 februari 2022
Donderdag 24 februari 2022
Maandag 28 februari 2022

Voorstelling de winter Gruffalo voor groep Annemoonvis, Bruinvis en Strandtaal (o.v.b.)
Voorstelling Pluk van de Petteflet voor groepen
Dolfijn, Engelvis en Fluitvis (o.v.b.)
Start voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 28 januari.

