Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
26 augustus 2022

Nieuwsbrief nummer 1

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). Via Social Schools of e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht
vanuit de groep van uw kind.

Start schooljaar
Afgelopen maandag zijn we weer fris begonnen aan het nieuwe schooljaar. We hopen dat
u, net als wij, genoten heeft van de vrije weken. We hebben op de locaties een goede
start gemaakt, al was het soms best even spannend voor de leerlingen om naar een
nieuwe klas met een nieuwe juf en/of meester te gaan.
De komende weken zullen in het teken staan van het leren kennen van elkaar maar ook
het met elkaar bedenken en bespreken van de klassenregels voor het gehele schooljaar.
Ook met u maken we graag kennis en bespreken we de verwachtingen tijdens het startgesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind.
We hebben ook al een aantal leuke activiteiten op het programma staan: zo bent u van
harte welkom op woensdag 7 september van 11.30 tot 12.30 uur om een kijkje te komen
nemen in de klas van uw kind (voor groep Anemoonvis en Bruinvis op donderdag 8 september van 13.30 - 14.30 uur), gaan de leerlingen van groep 8 op 8 of 9 september naar
de survival en vindt er op 15 september voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 (locaties
Westland en Paddepad) een sportdag plaats. Schrijf deze data dus alvast in uw agenda.
Verdere informatie hierover krijgt u via de klas van uw kind. Op school maken wij voor
de communicatie met ouders gebruik van Social Schools. Mocht u hier nog geen toegang
tot hebben, laat het ons weten dan kunnen we dit in orde maken en zorgen dat u geen
informatie mist.
We zijn blij dat we weer gestart zijn en hopen dat het een leerzaam, gezellig en fijn jaar
wordt.
Namens het hele team van De Strandwacht,
Het MT
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HULPOUDERS GEZOCHT voor de sportdag 2022!

Lieve ouders/verzorgers/hele grote broers en zussen/opa's/oma's/andere familie van
onze leerlingen vanaf groep 4!
Donderdag 15 september zal onze jaarlijkse sportdag bij Haag Atletiek zijn. Daarvoor
zoeken we hulp!
De groepen Engelvis, Fluitvis, Goudvis, Haai, Inktvis, Juffervis, Koraalvis en Lantaarnvis
sporten 's ochtends. We zoeken mensen die ons kunnen helpen van 8:45 tot 11:15.
De groepen Maanvis, Napoleonvis, Orka, Picassovis, Rog, Zeeleeuw, Zeewolf en Zeepaard sporten 's middags. We zoeken mensen die ons kunnen helpen van 11:15 tot 14:00.
We zoeken enthousiaste mensen die een spel kunnen begeleiden. Er komen steeds
groepjes langs met een leerkracht, u als begeleider zorgt dat het spel netjes klaarligt, u
legt het spel uit en begeleidt het spel actief.
Laat ons alstublieft z.s.m. weten of u kunt komen helpen door even te mailen naar
gym@destrandwacht.nl
Bedankt! Groeten van de gymjuffen Janna, Anita, Yvonne en Marloes
De sportdag voor de groepen 1,2 en 3 zal later in het jaar plaatsvinden, hierover volgt
later meer info!

Plastic doppen verzamelen voor KNGF
Ook dit schooljaar zullen we plastic doppen sparen op onze
school. 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
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- 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.

Blind leren typen
Blind kunnen typen is heel handig, want kinderen leren en werken steeds meer met de
computer. Het (huis)werk sneller af en kinderen kunnen hun aandacht meer richten op
de opdracht.
De Typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig thuis, via een online leeromgeving. Na afloop van de Typecursus kan uw zoon of dochter volledig blind en met tien vingers typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut.
LOI Kidzz geeft tijdelijk € 50,- korting op hun Typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en
8 van de locatie Paddepad. Voor meer informatie en om een deel van de cursus alvast te
proberen, verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.
Uw kind heeft deze week een folder meegekregen over de typecursus van LOI Kidzz.
Hierin vindt u alle informatie over de cursus en de scholenregeling.

Activiteitenkalender
Vanaf 29 augustus
Woensdag 7 september
Donderdag 8 september

Startgesprekken met ouders.
Kijkje in de klas 11.30-12.30 (niet voor groep A
en B)
Kijkje in de klas groep Anemoonvis en Bruinvis
13.30-14.30

Donderdag 8 september

Survivaldag voor groep 8

Donderdag 15 september

Sportdag voor groep 4 t/m 8 Paddepad en Westland

Maandag 19 september

Studiedag team. De school is gesloten.

Dinsdag 20 september

Prinsjesdag. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 9 september.
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Den Haag, augustus 2022
Beste ouder en/of verzorger,
Mijn naam is Esther Verheijen en ik ben voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van De Haagse Scholen. Zelf zit ik als ouder in de GMR. Twee van
onze drie kinderen zitten op obs Het Volle Leven in Scheveningen. De oudste volgt intussen onderwijs op het voortgezet onderwijs.
Ik heb het altijd heel leuk gevonden nauw betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Meepraten en -denken over de inhoud van het onderwijs heb ik jaren gedaan in
de MR van Het Volle Leven. Sinds het schooljaar 2020-2021 zit ik in de GMR. Daar behandelen we zaken op bovenschools niveau. Op deze manier wil ik niet alleen voor onze
school mijn steentje bijdragen, maar voor alle scholen en kinderen van De Haagse Scholen.
Mede door mijn enthousiasme hoop ik de komende jaren nog meer ouders te betrekken
bij De Haagse Scholen. Het lijkt me heel waardevol om de expertise binnen De Haagse
Scholen verder te delen. Voor dit schooljaar zijn we als GMR echter nog niet compleet.
We zijn op zoek naar drie ouders die ons team komen versterken. Ik vind het heel belangrijk dat de GMR voltallig is, vandaar via deze weg mijn vraag: “Wie heeft zin en tijd
om de GMR te komen versterken?” We zijn op zoek naar twee ouders uit het ‘regulier’
basisonderwijs en één ouder uit het ’speciaal’ onderwijs.
De GMR bestaat uit zestien leden, te weten acht ouders en acht personeelsleden. Wij
vertegenwoordigen samen de ruim 14.500 leerlingen en 2.000 medewerkers van De
Haagse Scholen. De reden om bij de GMR te komen kan voor eenieder verschillend zijn.
De GMR houdt zich met veel verschillende onderwerpen bezig. We werken met werkgroepen (onderwijs, financiën, personeel en communicatie&ICT). GMR-leden hebben op
regelmatige basis contact met medewerkers van het bestuurskantoor. Zo houden we de
lijntjes kort en werken we op een proactieve manier samen aan het beleid. De vergaderingen vinden altijd ’s avonds plaats. Elke overlegvergadering met het College van Bestuur wordt voorafgegaan door een interne GMR-vergadering.
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op via tel. 06-3165 9837 of stuur
me een e-mail via gmr@dehaagsescholen.nl.
Wil je eerst meer informatie over de GMR? Kijk dan op onze website (dehaagsescholen.nl/medezeggenschapsraad).
Veel dank voor je tijd!
Met vriendelijke groet,
Esther Verheijen
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