
 
 

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

 

07 oktober 2022                                                             Nieuwsbrief nummer 4 

 

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. 

 

Kinderboekenweek       
 
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: Gi-ga-groen, wat inhoudt dat we extra 

aandacht besteden aan zaken die met de natuur te maken hebben. 

Op woensdag 5 oktober was de opening. Er werd in de klassen gestart met een klein 

ontbijt met lekkers zoals; krentenbolletjes, eierkoeken en een stukje fruit. Tijdens het 

eten werd er gezellig een stukje voorgelezen. 

Er is ook in veel klassen al geoefend op het nieuwe nummer van Kinderen voor Kinderen 

en er is een start gemaakt aan de kleur/dichtwedstrijd. Op donderdag 13 oktober is de 

afsluiting alweer en zullen wij bekend maken wie er heeft gewonnen! 

In de klassen wordt er in deze periode ook voorgelezen door de Orthopedagogen, Intern 

Begeleiders en andere personeelsleden die niet voor de klas staan. 
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Spaar mee voor onze schoolbieb!    
 

Beste ouder/verzorger,  

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboe-

kenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

 

Lezen is een feestje  

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbi-

bliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  

 

Zo werkt het  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-

winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en 

krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit 

tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bon-

nen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

 

Spaar je mee?  

Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen 

voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 

 

 
 

Nieuwsbrief - Gratis Schoolmelk op jouw school! 
 

Beste ouders, 

 

Van 7 november 2022, gedurende 20 weken (exclusief de kerst- en voorjaarsvakantie) 

krijgen de kinderen gratis twee keer per week Schoolmelk aangeboden! De school is 

namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te ontvangen. 

 

Met Schoolmelk zorgen we ervoor dat alle kinderen in de klas een gezonde keuze krijgen 

aangeboden door kennis te maken met zuivel; een gezond alternatief op suikerhoudende 

drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door Fries-

landCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis, lekkere, koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt/ wil drinken.  

o 20 weken, 2 dagen per week.  

o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 

o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 
 
 

Aanleiding en achtergrond 
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Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op 

school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020/2021 

zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te 

kunnen voorzien. Een gezonde keuze aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kun-

nen alle kinderen meedoen. Er hebben 200 scholen deelgenomen aan de pilot van het 

EU-Schoolzuivelprogramma. De pilot werd gefinancierd door FrieslandCampina en de Eu-

ropese Unie. Er waren voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot. Dit 

jaar zal schoolzuivel weer aangeboden worden voor alle kinderen op school en zullen er 

géén kosten aan verbonden zijn.  

 

Beoordeling Schoolzuivelprogramma 

Dit nieuwe programma is in schooljaar 2019/2020, schooljaar 2020/2021 en schooljaar 

2021/2022 getest door team Schoolzuivel van FrieslandCampina en wordt door de deel-

nemende scholen gewaardeerd met een 8.4!* 

 
 

 
 
 
 

Nationaal Schoolontbijt                      
 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 – 11 november 2022 schuiven 

kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les 

over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belang-

rijk het is om elke dag gezonde te ontbijten. 

Ook De Strandwacht doet hier dit jaar weer een mee. Het Nationaal Schoolontbijt zal op 

de volgende locaties en dagen plaatsvinden: 

Paddepad, Daghulp Delft en Youz:  Donderdag 10 november 

Westland en Daghulp Den Haag:  Datum volgt nog 
 

 
 
 
Ouderbijdrage 
 
Mocht u nog niet toegekomen zijn aan het betalen van de ouderbijdrage dan ziet u hier-

onder de betaalgegevens. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn de bijdrage van €30,00 over te maken op IBAN  

NL06 INGB 0007 2340 75 t.n.v. DHS De Strandwacht? 

 

Wilt u de naam en de groepsnaam van uw kind bij de betaling vermelden? Eventueel 

kunt u het bedrag ook in een gesloten envelop meegeven naar school. Zet u dan wel 

s.v.p. ‘ouderraad’ en de naam plus de groepsnaam van uw kind op de envelop. 
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Activiteitenkalender 

Maandag 10 oktober Start O.P. gesprekken nieuwe leerlingen. 

Maandag 10 oktober 
Fietscontainer op het Paddepad ( 2 weken). Les 

tijdens gymlessen. 

Dinsdag 11 oktober 
Kijkochtend Paddepad en Westland: van 08.45-

09.30 uur 

Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober Studiedagen team. School is dicht. 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober Start zwerfvuilactie Westland 

Woensdag 2 november Schoolfotograaf Youz 

Woensdag 2 november 
Informatieavond schoolverlaters Voortgezet On-

derwijs  Paddepad 

Donderdag 3 november 
Informatieavond schoolverlaters Voortgezet On-

derwijs  Westland 

Donderdag 3 november Schoolfotograaf Paddepad 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 4 november. 

  

 


