Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
07 december 2018

Nieuwsbrief nummer 08

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.

Naschoolse sportactiviteiten op de locatie Paddepad
Er gaat weer een nieuwe periode met naschoolse sport starten.
Deze periode zal lopen van week 3 (donderdag 17 januari) t/m week 13
(donderdag 28 maart).
Deze periode is er één sport; namelijk Taekwondo.
We bieden dit aan voor groep Inktvis t/m groep Picassovis. De leerkrachten zullen er
voor zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen. De lessen zijn op donderdag van 14:30 tot 16:00. De kinderen kunnen gelijk na schooltijd naar de kleedkamer
komen. Zij kunnen dan eerst nog wat eten en drinken voor de les.
Om 16:00 uur kunt u uw kind ophalen bij de rotonde, bij de nooddeur van de gymzaal
Paddepad 6
(wilt u, indien van toepassing, zelf het vervoer afmelden?).
Als u wilt dat uw kind deelneemt aan deze naschoolse sportactiviteit, dan kunt u
hem/haar opgeven door een e-mail te sturen naar de gymleerkrachten
(gym@destrandwacht.nl). Let wel: geef uw kind alleen op als ze echt interesse hebben in
Taekwondo leren. Het is geen reguliere gym-/speelles. De inschrijving sluit op maandag
14 januari.
E-mailen is geen garantie dat uw kind mee kan doen. Wij laten u zo snel mogelijk weten
of uw kind geplaatst is.
Als u nog vragen heeft over de naschoolse sportactiviteiten dan kunt u contact opnemen
met de gymnastiekleerkrachten: Marloes Rommelse (groep N), Janna Duijndam
(groep P) en/of Anita Spruijt (groep I, J, K, L, M en O).
Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-3254002 of per e-mail
gym@destrandwacht.nl.
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Kerstviering op de locatie Paddepad
Woensdag 19 december is het zover, dan is de kerstviering op school!
’s Ochtends zijn er activiteiten voor de leerlingen in hun eigen klas. Tijdens één van deze
activiteiten zouden wij het leuk vinden om met de kinderen kerststukjes te maken. Hiervoor zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die ons spullen voor de kerststukjes (takken, oase, kaarsen, versiering enz.) kunnen leveren. Bent u of kent u iemand die ons
hierbij kan helpen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten bij Ineke de Jong
i.dejong@destrandwacht.nl
‘s Avonds wordt er een kerstdiner voor de leerlingen gehouden.
Om het kerstdiner tot een succes te maken, vragen we elke leerling ‘s avonds
iets lekkers mee te nemen voor het kerstdiner in de groep. 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.
Het kerstdiner zal plaatsvinden in de eigen groep van 17:30 tot 19:00 uur.
Voor ouders die, tijdens het kerstdiner, graag op school willen blijven wachten, is er een
‘ouder-café’ in de gymzaal.
Daar kunt u genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers en krijgt u de
mogelijkheid, terwijl u wacht op uw kind, met de andere ouders/verzorgers in contact
te komen. Mocht u het leuk vinden is er ook gelegenheid een spelletje te spelen.
Onder aan deze brief vindt u een strookje, wilt u hierop aangeven of:
1. Uw kind aanwezig zal zijn bij het kerstdiner én
2. Of u wilt wachten in de gymzaal en met hoeveel personen
Wilt u dit vóór woensdag 12 december doorgeven aan de leerkracht?
Heeft u geen mogelijkheid om het strookje te printen, dan kunt u het ook doorgeven aan
de leerkracht via de mail.

Bericht van de locatie Westland
Nu Sinterklaas het land weer uit is, komt het kerstfeest er al weer aan.
Dit jaar zullen we op woensdag 19 december van 17:00 tot 18:00 uur een kerstdiner in
de klas hebben. Na het kerstdiner zal er in de aula een kerstmarkt gehouden worden.
Deze zal plaats vinden van 18:00 tot 19:00 uur.
Verdere informatie hierover volgt nog. U krijgt hier binnenkort een brief over.

Activiteitenkalender
Woensdag 19 december:

Kerstvieringen op de locaties
Paddepad en Westland.

Vrijdag 21 december:

Studiedag team. De school is gesloten.

Maandag 24 december tot en met
vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 december.
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Strookje voor de ouders van de leerlingen op de locatie Paddepad

Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………………………
Groep:…………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Komt wel / niet naar het kerstdiner op woensdag 19 december.
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De ouder(s)/ verzorger(s) komen wel / niet naar het ‘ouder-café’ op woensdag
19 december.
Wij komen met………………………………………………….personen.

