
 
 

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

 

17 maart 2023                                                             Nieuwsbrief nummer 13 

 

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. 

 

Schoolfruit    

 

Vanaf 13 maart 2023 tot en met het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen op 

onze school wekelijks vers fruit en heerlijke snackgroente van Schoolfruit.nl. 

 

Uitdeelmomenten 

De school deelt dit fruit uit op de volgende dagen:  dinsdag, woensdag en donderdag als 

tienuurtje en/of tijdens de lunch. Op deze dagen hoeft er geen fruit mee gegeven te wor-

den aan de kinderen.  

Een gezonde school presteert beter 

Door het toegankelijk maken van gezonde voeding op onze school stimuleren we gezon-

de gewoonten. Een gezonde leefstijl voor alle kinderen is onze drijfveer van het aanbie-

den van groente/fruit. De ‘gezonde tienuurtjes’ op school zijn een niet te missen moment 

om fruit of groente te eten. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, 

presteren beter, zijn minder snel ziek en zitten lekkerder in hun vel. 
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Variatie fruit en snackgroente 

Dankzij een gevarieerd aanbod van fruit en snackgroente maken de kinderen kennis met 

diverse smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas een nieuwe smaak gewend na 10 

tot 15 keer proberen. Smaak is dus iets dat zich kan ontwikkelen. In de klas geven de 

kinderen aan elkaar het goede voorbeeld. Zien eten, doet eten! 

Allergieën 

 

Kan jouw kind niet meedoen vanwege allergieën, geloofsovertuigingen of andere over-

wegingen? Dan kun je jouw kind afmelden bij de leerkracht. 

 

 
 
Thema Kunst 

 

Afgelopen maandag 13 maart zijn we op school begonnen met het Thema Kunst. Tot en 

met 23 maart zullen de kinderen kennismaken met meerdere vormen van kunst en zullen 

zij zelf ook kunst gaan (na)maken. Het thema kunst wordt afgesloten met een kijkmid-

dag waarbij ouders/verzorgers op school de creaties van de leerlingen kunnen bewonde-

ren. De kijkmiddag is op donderdag 23 maart en start om 13.30 uur. 

Voor de groepen die op die donderdag niet aanwezig zijn is de kijkmiddag op dinsdag 21 

maart van 13.30 tot 14.30 uur. Dit gaat om de groepen R, G en E. 

 

 

 
 
Napoleonvis 
 

De kinderen van groep Napoleonvis zijn vorige week bezig geweest met het onderzoeken 

van meelwormen. Zoals te zien is op de foto’s zijn ze goed geconcentreerd bezig! 
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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). 

 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 

Dinsdag 21 maart Voorstelling Imad voor groepen O, P en R 

Donderdag 23 maart Kijkmiddag 13.30 uur 

Vrijdag 24 maart 
Voorstelling Kap Nou! Voor de groepen L,N, R en 

J 

Woensdag 29 maart 
Theaterochtend voor de groepen 

D,E,F,G,J,K,N,R,S 

Donderdag 30 maart 
Theaterochtend voor de groepen 

A,B,C,H,J,L,M,O,P 

Maandag 24 april Start meivakantie 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 31 maart 2023. 

  

 


