Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
24 mei 2019

Nieuwsbrief nummer 19

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.

Nieuwe bibliotheekboeken op de locatie
Paddepad
Geregeld worden er op alle locaties
van De Strandwacht nieuwe boeken
aangeschaft voor de schoolbibliotheek.
Hierdoor houden we de collecties fris
en kunnen de kinderen geregeld
andere boeken lezen.
Op de locatie Paddepad staat nu een
boekenkast in de gang. Hierin staan
de boeken die net zijn aangeschaft.
Voordat de boeken de bibliotheekkasten ingaan, kunnen de kinderen
de nieuwste boeken alvast bekijken.
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Activiteitenkalender
Maandag 27 t/m
woensdag 29 mei:
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:

Schoolverlaterskamp.

Maandag 10 juni:

Tweede pinksterdag. De school is gesloten.

Dinsdag 11 juni:

Studiedag team. De school is gesloten

Vrijdag 14 juni:

Gemeentemuseumles ‘Wat je droomt ben je zelf’
voor groep Haai.
Schoolreisjes.

Maandag 24 juni:

Hemelvaart en de dag erna: de school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 juni.

Berichten van de locatie Westland

Activiteitenkalender locatie Westland
Maandag 27 t/m
Schoolverlaterskamp (twee leerlingen uit groep
woensdag 29 mei:
Zeewolf gaan mee met het kamp van de schoolverlaters van de locatie Paddepad).
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
Hemelvaart en de dag erna: de school is gesloten.
Maandag 10 juni:
Tweede pinksterdag. De school is gesloten.
Dinsdag 11 juni:
Studiedag team. De school is gesloten.
Maandag 24 juni:
Schoolreisjes.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 juni.

