Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
23 november 2018

Nieuwsbrief nummer 07

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 (op papier of via e-mail) via de leerkracht
van uw kind.
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 de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep van uw kind.

Bericht van de Sint voor de ouders (locatie Paddepad)
Beste ouders,
Graag wil ik het erop wagen,
jullie wederom iets belangrijks te vragen.
Voor de ochtend van woensdag 5 december heb ik een belangrijke vraag,
Uiterlijk 08.30 uur op school, want alle kinderen zien mij natuurlijk erg graag.
En in die ochtend wil ik graag in alle klassen op visite,
zodat alle kids ervan kunnen genieten.
Om 12:30 uur gaan alle kinderen weer naar huis toe,
want na een ochtendje feesten, zijn zij vast heel erg moe.
Groeten, de Sint.

Kerstviering en -diner op de locatie Paddepad
Woensdag 19 december is het zover, dan hebben wij de kerstviering op
de locatie Paddepad.
’s Ochtends zullen de kinderen activiteiten doen in hun eigen klas. Tijdens
één van deze activiteiten zouden wij het leuk vinden om met de kinderen
kerststukjes te maken.
Hierbij hebben wij wel uw hulp nodig. Wij zoeken mensen die ons de spullen (takken,
bakjes, oase, enz.) voor de kerststukjes kunnen leveren. Bent u, of kent u iemand die
ons hiermee zou kunnen helpen, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk laten weten bij Ineke
de Jong.
Haar e-mailadres is: i.dejong@destrandwacht.nl
‘s Avonds wordt er een kerstdiner voor de leerlingen gehouden.
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Om het kerstdiner tot een succes te maken vragen we elke leerling iets lekkers mee te
nemen voor de groep om met elkaar te eten. Binnenkort zult u, vanuit de groep waarin
uw kind zit, hier meer informatie over krijgen.
Ook is het de bedoeling dat de leerlingen hun eigen beker, bord en bestek meenemen.
Voor ouders die, tijdens het kerstdiner, graag op school willen blijven wachten, is er een
hapje en een drankje in de gymzaal.
Het kerstdiner zal plaatsvinden in de eigen groep van 17:30 tot 19:00 uur.

Ooievaarspas
Als u in Den Haag woont en beschikt over een ooievaarspas, krijgt u € 50,00 korting op
de kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje/schoolkamp e.d.
U moet dan met de pas van uw kind langskomen op school. Dat kan van dinsdag tot en
met vrijdag. U ‘pint’ dan als het ware met de pas de korting van € 50,00.

Doet u dit wel vóór de kerstvakantie.

Delftpas
Als u in Delft woont en beschikt over een gratis Delftpas krijgt u € 50,00 korting op de
kosten voor ouderbijdrage, busvervoer zwemmen, schoolreisje e.d. U moet dan met de
pas van uw kind langskomen op school. Wij maken dan een kopie van de pas. U mag
natuurlijk ook zelf een kopie van de pas van uw kind maken en deze inleveren op school.

Doe dit wel vóór de kerstvakantie.

Activiteitenkalender
Tot en met 30 november:

De fietscontainer staat op de locatie Paddepad.

Tot en met 30 november:

Ontwikkelingsplangesprekken met ouders.

Vanaf 3 december:

Thema ‘Feest’.

Vanaf 3 december:

Adviezen v(s)o schoolverlaters.

Woensdag 5 december:

Viering sinterklaasfeest.

Woensdag 19 december:

Kerstviering op de locatie Paddepad.

Maandag 24 december tot en met
vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 december.

