
 

 
List informacyjny  dla rodziców – środa 7 grudzień 2022 

 
Drodzy rodzice, 

 
 
 

Czas przedświąteczny  
 

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku kalendarzowego. Czas Świętego Mikołaja dobiegł końca 
i zaczyna się czas przedświąteczny. W ostatnich latach ten czas był zakłócony przez Covid-19. Na 

szczęście nie w tym roku. Zaplanowaliśmy w naszym programie wiele fajnych wydarzeń. Dla państwa 
ważne jest żebyście zapoznali się z następującymi punktami: 

- Ostatni dzień szkoły przed przerwą świąteczną przypada w czwartek 22-go grudnia. W piątek 
23-go grudnia nie ma szkoły. 

- Dzieci, które korzystają ze świetlicy (BSO) mogą także podczas przerwy świątecznej korzystać 
z BSO-plus. Rodzice tych dzieci muszą to zgłosić najpóźniej do 16-go grudnia. 

- Pierwszy dzień szkoły po przerwie świątecznej przypada w poniedziałek 9-go stycznia 2023. 
- W najbliższym czasie dzieci dostaną specialny list. Będą w nim podane godziny kolacji 

świątecznej, która odbędzie się w tygodniu przed przerwą świąteczną.Wszystkie informacje 
dla rodziców, również znajduja sie w tym liście. 

 
 

Śniadanie  
 

Nie wszystkie dzieci przychodzą do szkoły po śniadaniu. Czasem, z różnych powodów, są trudności w 
zapewnieniu tego posiłku dzieciom. Dlatego chętnie pomożemy. Od poniedziałku 12 grudnia dzieci, u 
których istnieje taka potrzeba, mogą codziennie skorzystać ze śniadania. Pomiędzy 8:00 a 8:10 dzieci 
wchodzą do budynku szkoły. Między 8:10 a 8:30 dzieci jedzą śniadanie, które my zapewnimy! 



 
Trzy placówki oświaty w dzielnicy i plany dla Westwijk 

 
Na różne sposoby zostają opracowywane plany mające zapewnić dzieciom i ich rodzinom dobry start 
w dzielnicy Westwijk we Vlaardingen. Trzy placówki oświatowe w dzielnicy Westwijk (De Schakel – 
De Wereldwijzer – Prins Willem Alexander) współpracują ze sobą.  
Gmina Vlaardingen, organy państwowe oraz inne organizacje współpracują razem z entuzjazmem. 
 
Najważniejsze cele: 
- wszystkie dzieci powinny mieć zapewnione podstawowe potrzeby. 
- dzieci powinny otrzymać szansę aby odkrywać i rozwijać swoje talenty. 
- powinny być zapewnione perspektywy na przyszłość w kierunku nauki i pracy. 
 
Punktem wyjściowym jest aby od początku roku szkolnego 2023-2024 wszystkie dzieci, z tych trzech 
placówek, cotygodniowo brały udział w atrakcyjnych (gratisowych) zajęciach, przez to 1 dzien w 
tygodniu bedzie o godzinę wydłużony. 
Zajęcia będą dostosowane do wieku dzieci, w obrębie: 
 
Ruch (taniec - sporty zespołowe – sporty indywidualne …..) 
 
Kreatywność (malowanie – robótki ręczne– fotografia – teatr – scena) 
 
media (programowanie – specjalne programy komputerowe …..) 
 
orientacja w szkoleniach i w zawodach (wizyty w firmach – wizyty w szkołach ponadpodstawowych– 
technika – gotowanie i pieczenie….) 
 
Przyswajanie języków  (doświadczenie w czytaniu – gromadzenie informacji –  języki obce…..) 
 
W okresie od stycznia do wakacji letnich rozpoczniemy program pilotażowy, aby wypróbować i 
zorganizować zajęcia oraz nadać im odpowiednią formę. Państwa dziecko będzie odpowiednio 
przydzielone. Poinformujemy o tym w odpowiednim czasie. 
 
Oprócz tych planów dla dzieci, będzie również wsparcie i możliwości dla rodziców i rodzin. Specjaliści 
rodzinni będą częściej obecni w placówkach – będzie przychodzić pielęgniarka szkolna– policja, 
formulierenbrigade, dzielnicowi, Waterweg-Wonen – kafejki językowe dla dorosłych będą pomocne 
w nauce języka i zwiększą dostęp do nowoczesnych mediów. 
 
Wiele szans, warto aby je wszystkie wykorzystać!. 
Liczymy na państwa współpracę i zainteresowanie! 
Serdeczne pozdrowienia  
Dyrekcje trzech placówek w Westwijk, 

 
 

 
Serdeczne pozdrowienia, 

W imieniu zespółu, Peter van der Windt, dyrektor. 


