Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
12 april 2019

Nieuwsbrief nummer 17

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.

Schoolreisjes locaties Paddepad, Westland en
groep StrandTaal (aangepast bericht)
De schoolreisjes staan gepland op maandag 24 juni. Er zullen drie verschillende locaties
worden bezocht. Alle kinderen gaan met de bus op schoolreisje.
De groepen A, B, C, D, V, Zeearend en StrandTaal gaan naar De Kievit in Berkel en
Rodenrijs.
De leerlingen van groep Zeearend vertrekken van de locatie Paddepad en komen daar
ook weer terug. Het vervoer naar en van het Paddepad in Den Haag wordt in overleg
geregeld. Neem bij vragen contact op met de teamleider: Kelly Deelen.
De groepen F, G, H, I, J, W, Zeehond, Zeepaard, Zeeleeuw en Zeewolf gaan naar
Drievliet in Rijswijk.
De groepen K, L, M, N en Z gaan naar Duinrell in Wassenaar.
De kinderen van de groepen O en P gaan niet mee op schoolreis.
Zij gaan op schoolkamp.
De kosten voor het schoolreisje zijn:
- voor de leerlingen die naar de Kievit gaan: € 25,00;
- voor de leerlingen die naar Drievliet en Duinrell gaan: € 27,50.
Wilt u zo vriendelijk zijn het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te
maken op IBAN NL06 INGB 0007 2340 75.
Vermeld daarbij de voornaam en achternaam van uw kind plus de groep waarin hij/zij zit.
Let op: als u de Ooievaarspas heeft laten scannen of als u de Delftpas heeft laten kopieren, krijgt u mogelijk € 22,00 korting. U krijgt deze korting alleen wanneer uw kind
niet zwemt (als uw kind wel zwemt is het bedrag van € 22,00 gebruikt voor de zwembus).
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Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan
niet om de naam van uw kind, de groep waar hij/zij zit en het woord ‘schoolreisje’ op de
envelop te schrijven.
De leerlingen van de groepen die naar De Kievit gaan, zullen op 24 juni op de reguliere
tijd naar huis gaan.
De leerlingen van de groepen die naar Drievliet en Duinrell gaan, blijven wat langer in
het pretpark om langer van de attracties te kunnen genieten.
Deze groepen zullen daardoor later op school terug zijn. Het is de bedoeling dat u uw
kind zelf op school komt ophalen. De leerlingen zullen rond 15:30 uur terug op school
zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf het vervoer af te zeggen voor die middag?

Paasfeest op de locatie Paddepad

(herhaald bericht)

Op woensdag 17 april vieren wij Pasen op school. We houden in de
groepen een high tea. Hiervoor is het NIET nodig bord en bestek mee
te nemen. Voorafgaand aan de high tea vinden er verschillende activiteiten rondom Pasen plaats. De Paashaas zal hierbij aanwezig zijn.
Vanaf donderdag 18 april is de school gesloten in verband met een
studiedag van het personeel; de kinderen worden weer verwacht op school op maandag
6 mei.
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VakantiepasClub meivakantie Den Haag
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch echt weer meivakantie! Dat betekent een
nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét VakantiepasKorting.
Bootcamp4kids organiseert een gave workout om een echte hulppaashaas te worden en
bij ProDemos wordt er al knutselend, spelend en luisterend ontdekt hoe de Tweede Kamer werkt.
Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het theater gaan kan ook!
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten
op www.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.

Activiteitenkalender
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 10 mei.
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Berichten van de locatie Westland
Schoolreisje
Op maandag 24 juni gaan de kinderen op schoolreisje. Zie voor meer informatie het
bericht op pagina 1 en 2 van deze nieuwsbrief.

Activiteitenkalender locatie Westland
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 10 mei.

