
 
 

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

 

04 november 2022                                                             Nieuwsbrief nummer 5 

 

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. 

 
     
Gratis Schoolmelk op jouw school! 

 

Beste ouders, 

 

Vanaf 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 

Schoolmelk is een bestaand initiatief van Friesland Campina 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 Friesland Campina en de 

Europese 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 Friesland Campina en wordt door de deel-

nemende scholen gewaardeerd met een 8.4!* 
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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 gezond te ontbijten.  

 

Meer informatie kunt u lezen in de ouderbrief over het Nationaal Schoolontbijt in Social 

Schools. 

 

Ook De Strandwacht doet hier dit jaar weer aan 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 

 

 De klassen die op donderdag afwezig zijn in verband met de 4-daagse schoolweek 

zullen op de vrijdag 11 november meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. 

 

Let op!! Wilt u uw kind het volgende meegeven: bord, bestek, beker, bakje. 

 

 
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. 
 
 

 

Activiteitenkalender 

Maandag 7 november Start zwerfvuilactie Paddepad 

Dinsdag 8 november Start gratis Schoolmelk 

Donderdag 10 november Schoolontbijt Paddepad en Youz 

Vrijdag 11 november Schoolfotograaf Westland 

Vrijdag 11 november Theaterochtend Paddepad deel 1 

Vrijdag 18 november Theaterochtend Paddepad deel 2 

 

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

  

 


