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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. 

 
 

Sportdag onderbouw Paddepad 

 
Op 15 september hebben de "grote” kinderen al een sportdag gehad bij Haag Atletiek, op donderdag 
23 februari is het de beurt aan de kleinste grote kanjers: de groepen Anemoonvis, Bruinvis, Clownvis, 
Dolfijn en Strandtaal hebben die dag een sport- en spelletjesdag in het thema WINTER. We hebben 
er zin in! Meer informatie komt nog via de mail.  
Met sportieve groet, 
 

Gymleerkrachten P.I. school De Strandwacht   

 

 

 
 

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? 
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 Voordat u gaat bestellen, gaat u eerst naar de website van sponsorkliks 

(www.sponsorkliks.com). 

 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 recht-

streeks 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 commis-

sie uit en profiteert de Strandwacht hier direct van!  

 

Er zijn veel webwinkels aangesloten bij Sponsorkliks. Enkele voorbeelden: Bol.com Weh-

kamp, 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.  

hebben reeds een aantal leuke boeken kunnen aanschaffen voor de bibliotheek! 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers 
  

Van onze financiële administratie heb ik vernomen dat een groot deel van de ouders 

de ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor di-

verse activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd worden. Voor de komende periode 

kunt u denken aan; Culturele uitstapjes en voorstellingen op school voor verschillende 

groepen, het Paasfeest, Koningsspelen, Zomerfeest e.d. Natuurlijk is van dit geld ook het 

Sint- en Kerstfeest gevierd. 

Zou u de ouderbijdrage van €30,00 kunnen voldoen? U kunt het geld overmaken naar 

rekeningnummer: NL06INGB0007234075 t.n.v. DHS De Strandwacht. 

Wilt u de naam en de groep van uw kind erbij vermelden? 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita Lette 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sponsorkliks.com/
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Activiteitenkalender 

Vrijdag 17 januari Rapporten mee 

Maandag 20 februari Start rapportgesprekken 

Donderdag 23 februari Sportdag Paddepad voor de onderbouw 

Maandag 27 februari Start voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart Studiedag team. Leerlingen vrij 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 24 februari 2023. 

  

 


