Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
25 februari 2022

Nieuwsbrief nummer 11

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’ .
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).

Verlofaanvragen vakanties
De eerste verlofaanvragen aangesloten aan de mei- en zomervakantie komen al binnen.
Graag willen wij u erop wijzen dat hier wel regels aan verbonden zijn:
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per (school)jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het
schooljaar. Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan.
Richtlijnen: Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen / het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of
aansluitend aan een schoolvakantie altijd zal moeten worden afgewezen.
Uit de rechtspraak over dit onderwerp blijkt dat er niet snel sprake is van een beroep
waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen.
Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe moeten worden afgewezen. Wanneer er een onderbouwd
verzoek ligt dat aan het wettelijk criterium lijkt te voldoen, wordt er door de directeur
eerst contact opgenomen met de leerplichtambtenaar / het bestuurskantoor voor (schriftelijke) afstemming. Ook kan nog worden opgemerkt dat de vastgestelde schoolvakanties
gelden voor alle leerlingen van de school, dus ook voor de schoolverlaters (groep 8). Het
eerder vrijaf geven aan deze groep leerlingen is eveneens niet toegestaan.
Hieronder een link naar de site waar u meer informatie kunt vinden.

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm

Smartwatches
We merken dat er de laatste tijd steeds meer kinderen met smartwatches op school komen. Hartstikke leuk voor de kinderen en ze willen het graag laten zien maar op school
mag de smartwatch alleen gebruikt worden als horloge. Dit betekent dat er geen geluid
uitkomt, er geen spelletjes op gedaan worden en er geen berichtjes mee gestuurd worden. Dit onder andere in verband met de aandacht bij de lessen.
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Informatie voor ouders
De VakantiePas wordt uitgegeven door de Stichting VakantiePas in Den Haag en bestaat
in twee vormen:
1. De VakantiePas, een boekje vol activiteiten die kinderen en hun ouders/begeleiders in
de zomervakantie kunnen bezoeken met VakantiepasKorting.
2. De VakantiepasClub. Een digitale club waarvan de leden voor elke andere schoolvakantie een activiteitenaanbod in hun mailbox krijgen.
Doel
De VakantiePas laat kinderen andere kanten van hun leefomgeving ontdekken door hen
te stimuleren deel te nemen aan nieuwe activiteiten. De activiteiten zijn altijd te bezoeken mét VakantiepasKorting en zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over kunst en cultuur, recreatie en sport, natuur en milieu en mens en maatschappij.
Inhoudelijk thema
De Stichting VakantiePas bedenkt elk jaar, in samenwerking met andere organisaties,
een thema-actie. Met deze actie willen wij kinderen spelenderwijs in contact brengen met
een onderwerp van maatschappelijk belang. De VakantiePas draagt zo bij aan een zinvolle besteding van de schoolvakanties én aan de participatie en leefbaarheid in stad en
regio.
Verspreiding
De VakantiePas wordt gratis verspreid via alle basisscholen in Den Haag. Alle bibliotheken in Den Haag verkopen in de zomervakantie de VakantiePas.
Financiering
De Stichting VakantiePas is een non-profitorganisatie. Samenstelling en verspreiding
worden gefinancierd door de gemeente Den Haag, fondsen, plaatsingsbijdragen van activiteitenaanbieders, sponsors en verkoop van advertentieruimte aan andere non-profitorganisaties.

Aanmelden vakantiepaskorting
Wil jij in alle schoolvakanties de leukste activiteiten doen mét VakantiepasKorting?
Woon je in Den Haag en zit je op de basisschool? Meld je dan gratis aan voor de digitale VakantiepasClub! Ongeveer twee weken voor elke tussenvakantie krijg je een
nieuwsbrief met toffe activiteiten en kortingsbonnen in je mailbox. Vergeet niet om alles te controleren voor je op ‘verzenden’ klikt. Let op! Vlak voor de zomervakantie krijg
je natuurlijk het Vakantiepasboekje van je meester of juf.
Link voor aanmelden:
https://mijn.vakantiepas.com/members
Link naar activiteiten in de voorjaarsvakantie:
https://activiteiten.vakantiepas.com/voorjaarsvakantie-2022
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Activiteitenkalender
Vrijdag 25 februari 2022

Rapporten gaan mee

Maandag 28 februari 2022

Start voorjaarsvakantie

Maandag 7 maart 2022

Weer naar school

Dinsdag 8 maart 2022

Voorstelling “Letterfeest” voor groep Strandtaal

Maandag 21 maart 2022

Voorstelling “Tekenfilm zonder beeld” groep
Goudvis en Haai

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 18 maart.

