Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
13 mei 2022

Nieuwsbrief nummer 15

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).

Juf Ineke
Vanaf de meivakantie is juf Ineke niet meer werkzaam op De Strandwacht. Zij is aan het
genieten van haar welverdiende pensioen. Wij bedanken haar voor al haar jaren inzet en
toewijding aan de kinderen van De Strandwacht.

Onderwijs Jeugd Arrangementen
Als op school het kernteam van een groep signaleert dat een leerling extra ondersteuning
nodig heeft (buiten de extra begeleiding die wij als SO4-school standaard bieden), nemen wij met u contact op over het bespreken van de mogelijkheden. Als een leerling op
school extra ondersteuning nodig heeft, is het belangrijk dat een leerling die hulp ook
krijgt. We willen de leerlingen goed begeleiden en we willen graag dat ze snel geholpen
worden. Vanaf 1 april 2022 is het regelen van deze extra ondersteuning (het inzetten
van shadows) veranderd. Deze hulp kan nu meteen door de school geregeld worden.
Hierdoor kan er sneller ondersteuning ingezet worden en wordt er met vaste hulpverleners op de scholen gewerkt. Voor u verandert er weinig. Net als voorheen zal de leerkracht het met u bespreken indien extra ondersteuning nodig is. Met uw toestemming
kan dan wel sneller een hulpverlener ingezet worden. Deze hulpverleners werken vaak al
op de school, zijn bekend met de werkwijze van de school en werken nauw samen met
de school. Samen met u, school en de hulpverlener, wordt vervolgens het doel van de
extra begeleiding afgesproken en hoelang het zal gaan duren.

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).
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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.
Wij hebben in mei weer €63,00 mogen ontvangen voor onze bibliotheek! Hier
kunnen wij weer leuke boeken van aanschaffen.

Zomerfeest Paddepad
Op woensdagmiddag 29 juni 2022 vieren we van 13.00 uur tot 15.00 uur ons jaarlijkse
zomerfeest. Het feest is voor de leerlingen van groep 1 t/m 7.
Tijdens het feest is het de bedoeling dat de leerlingen begeleid worden door hun ouder(s), verzorger(s), of andere volwassene. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Helaas is het zo dat de leerlingen waar geen begeleiders voor komen om 12.30u naar
huis zullen gaan.
Op het feest zullen er allerlei spellen gedaan worden. De leerlingen (en broertjes en zusjes) krijgen hiervoor een strippenkaart. Ook het Rad van Avontuur zal gespeeld worden,
u kunt hiervoor met contant geld lootjes kopen.
Zou u alvast het strookje onderaan de nieuwsbrief willen invullen en het aan de leerkracht willen (laten) geven. Natuurlijk kunt u ook een mailtje aan de leerkracht sturen
om te laten weten of u met uw kind komt.
Verdere informatie over het zomerfeest vindt u in onze volgende nieuwsbrieven.
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Vakanties schooljaar 2022-2023
Hierbij alvast een overzicht van de schoolvakanties van aankomend schooljaar:
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en dag erna
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

Dinsdag 20 september
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Vrijdag 7 april
Maandag 10 april
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei
Maandag 29 mei
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus

Activiteitenkalender
Maandag 9 t/m woensdag 25 mei

Cito toets weken

Maandag 16 mei

Start week van de burgerschap op alle locaties

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

Hemelvaart en dag erna, school is dicht

Woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni

Kamp schoolverlaters

Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag

Maandag 20 juni

Schoolreisje

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 3 juni.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn kind…………………………………………………… uit groep……......... doet wel/niet mee met het
zomerfeest op woensdag 29 juni.
Wij komen met ………… volwassenen en ……………… broertjes/zusjes.
Graag inleveren bij de leerkracht.

