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

Nieuwsbrief nummer 09

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.

Fijne dagen en gelukkig nieuwjaar.

de medewerkers van De Strandwacht (op alle locaties) wensen u heel fijne kerstdagen en een prachtig 2019.
We hopen dat het nieuwe jaar voor u en uw familie
alle goeds brengt.

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we
geen sneeuw en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt
weer met een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de
leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van
Carnivale, een spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis
nog één waren. Met onder meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en kop van Jut en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij
het Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie. Verder hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in
de aanbieding.
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Alle activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Wintercursus schoolschaatsen
De Haagse Schaatsschool verzorgt voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen
van 10 januari tot en met 28 maart 2019 in de binnenhal van De Uithof (adres: Jaap
Edenweg 10, Den Haag) een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden
van tien wekelijkse lessen.

De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 16:15 tot 17:30 uur
leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te worden.
Kosten, inclusief entree met begeleiding,
4 en 5 jaar: € 92,50;
6 t/m 12 jaar: € 97,50.
Met de Haagse Ooievaarspas krijgt u 50% korting op het cursusgeld.
Voor data lessen en aanmelden wintercursus zie https://www.haagseschaatsschool.nl.
Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl.

Documentaire ‘Romijn’ - Autisme in het gezin
Het AIC in Den Haag houdt op donderdag 17 januari een nieuwe thema-avond. Tijdens
deze avond staat het verhaal van Romijn centraal. Romijn is 12 jaar en heeft autisme.
Zijn zus Lotte (18) maakte een documentaire over hem en hun gezin. Lotte wil graag dat
de rest van de wereld kennismaakt met haar broertje Romijn zoals zij hem ziet:
een autistische en zwakbegaafde jongen van 12, maar ook een heel bijzonder jongetje.
En zeker niet dom, want hij kan zoveel meer.
“Het is jammer, en eigenlijk ook niet eerlijk, dat hij allerlei labels opgeplakt krijgt.” Hoe
beïnvloedt het autisme van Romijn de interacties en relaties in het gezin?

3

Een ontroerend en intiem portret.
De documentaire wordt bekeken en daarna gaan de aanwezigen in gesprek over de eigen
ervaringen over de impact van autisme in het gezin.
Datum: 17 januari 2019.
Zaal open: 19:15 uur.
Tijd: 19:30 - 21:30 uur.
Het NVA/AIC is gevestigd in het gebouw van Kompassie aan Laan 20,
2512 GN in Den Haag.
Er zijn maximaal 55 stoelen. U kunt zich gratis aanmelden via email:
aic.denhaag1@gmail.com.

Activiteitenkalender
Vrijdag 21 december:

Studiedag team. De school is gesloten.

Maandag 24 december tot en met
vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie. De school is gesloten.

Vanaf maandag 14 januari:

Cito-toetsen.

Dinsdag 15 januari:
Donderdag 17 januari:
Donderdag 24 januari:
Donderdag 24 januari:
Vrijdag 25 januari:

Museonles ‘Kind in oorlog’.
Bestemd voor groep Orka.
Museonles ‘Aan de slag als archeoloog’.
Bestemd voor groep Lantaarnvis.
Voorstelling ‘Wie is kikker?’
Bestemd voor groep Dolfijn.
Voorstelling ‘Koffers vol herinneringen.
Bestemd voor groep Watertoren.
Theaterochtend op de locatie Paddepad. Bestemd
voor de groepen B, D, F, H, J, L, N, P en W.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 januari.

