Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
22 maart 2019

Nieuwsbrief nummer 15

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.

Koningsspelen op de locatie Paddepad
Op vrijdag 12 april is het weer tijd voor de landelijke Koningsspelen
waar wij met De Strandwacht op de locatie Paddepad aan meedoen.
Er zal op school gestart worden met het koningsontbijt. Daarna
zullen we de dag feestelijk openen met 'De Pasapas-dans' op het
schoolplein, die zal worden uitgevoerd door De Strandwacht
Dance-Crew.
De dans zullen we op school oefenen. Voor wie thuis wil kijken of
oefenen, ga naar
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM.
De rest van de dag zal een feestelijke invulling krijgen.
We willen de dag voor de leerlingen extra speciaal maken door ze te vragen in het oranje
gekleed te komen. Zorg ervoor dat uw kind in deze kleren goed kan bewegen, zodat hij
of zij zowel binnen als buiten lekker kan sporten die dag.
Let op
- Voor het ontbijt moeten de kinderen hun eigen bord en bestek meenemen.
- De zwemles voor de groepen C, F, V en H gaat gewoon door.
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Paasfeest op de locatie Paddepad
Op woensdag 17 april hebben wij de paasviering op de locatie
Paddepad.
Dit jaar proberen wij iets nieuws uit. We gaan in de klassen genieten
van een high tea. De rest van de dag zal in het teken staan van
Pasen.

Activiteitenkalender
Vrijdag 29 maart:
Maandag 8 april:

De fietscontainer-periode op de locatie Paddepad is
voorbij. De container wordt opgehaald.
Museonles ‘Kind in oorlog’ voor groep Orka.

Vrijdag 12 april:

Koningsspelen.

Woensdag 17 april:

Paasviering voor de leerlingen.

Donderdag 18 april:

Studiedag team. De school is gesloten.

Vrijdag 19 april tot en met
vrijdag 3 mei
Donderdag 9 mei:

Meivakantie. De school is gesloten.

Donderdag 9 mei:

Filmvoorstelling ‘Rita en krokodil’ in het Filmhuis Den
Haag voor groep Vuurtoren.

Kijkles voor ouders (08:30-09:00 uur)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 april.
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Berichten van de locatie Westland
Buiten het hek wachten
Om 14:30 uur (op woensdag om 12:30 uur) worden alle kinderen opgehaald.
We willen alle ouders en taxichauffeurs vragen om buiten het hek te wachten
tot 14:30 uur (op woensdag tot 12:30 uur). Voor de groepen die aan het schoolplein
grenzen, is het namelijk erg storend als er al mensen op het schoolplein staan.
De leerlingen worden hierdoor afgeleid, terwijl de les nog bezig is of er nog dingen met
de leerlingen worden besproken. Bedankt voor uw begrip!

Spinning-marathon
Groep Zeepaard en groep Zeewolf hebben donderdag 14 maart meegedaan aan de
spinning-marathon van 'Team Westland'. Team Westland zamelt geld in voor (regionale)
instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband houden met kanker of
onderzoek naar kanker. Al een aantal jaar fietsen zij de Tourmalet op. In de voorbereiding hierop houden zij een spinning-marathon.
Sporthal de Wielepet staat dan helemaal vol met spinning-fietsen. Op donderdag
14 maart waren de bovenbouwgroepen van alle scholen uit het Westland uitgenodigd om
mee te doen. Zo ook onze school. Voorafgaand hebben de kinderen rondgevraagd of er
mensen waren die hen wilden sponsoren. Dit heeft alleen voor onze school al 480 euro
opgeleverd. Een ontzettend mooi bedrag, zeker gezien het kleine aantal leerlingen dat er
bij ons op school zit.
Voor dit sponsorgeld moesten de kinderen natuurlijk wel iets doen. Een uur lang hebben
zij, samen met een heleboel leerlingen van andere scholen, heel hard gefietst op de beat
van de muziek. Na afloop waren er dan ook een hoop bezwete koppies te zien.
Wij zijn trots op de inzet van alle leerlingen en het mooie bedrag dat zij aan 'Team Westland' konden overhandigen. Alle sponsoren ontzettend bedankt!

Activiteitenkalender locatie Westland
Vrijdag 12 april:
Koningsspelen.
Donderdag 18 april:
Studiedag team. De school is gesloten.
Vrijdag 19 april tot en met
Meivakantie. De school is gesloten.
vrijdag 3 mei:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 april.

