Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
13 december 2019

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.

Naschoolse sportactiviteiten op de locatie Paddepad
Er gaat weer een nieuwe periode met naschoolse sportactiviteiten starten. Deze periode
zal lopen van week 2 (maandag 6 januari) t/m week 13 (maandag 23 maart).
Deze periode is er één sport; namelijk voetbal.
We bieden dit aan voor de groepen Fluitvis t/m groep Napoleonvis. De leerkrachten zullen er voor zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen.
De lessen zijn op maandag van 14:30 tot 16:00. De kinderen kunnen gelijk na schooltijd
naar de kleedkamer komen. Om 16:00 kunt u uw kind ophalen bij de rotonde bij de
nooddeur van Paddepad 6. (indien nodig: zelf het taxi- of busvervoer 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 leren voetballen. Het is
geen reguliere gym-/speelles. De inschrijving sluit op donderdag 19 december.
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 B, F, K, M, V en W), Janna
Duijndam (groep A, C, D, E, St en Z) en/of Anita Spruijt (groep G, H, I, J, L en N).
Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-325.4002 of per e-mail
gym@destrandwacht.nl

Kerstfeest op de locatie Paddepad
Op donderdag 19 december vieren wij op de locatie
Paddepad van De Strandwacht het Kerstfeest.
Dit feest zal bestaan uit een kerstontbijt en een kerstmarkt.
Via de groepsmail krijgt u informatie (of heeft u al gekregen) over de manier waarop in de klas van uw kind het
kerstontbijt geregeld wordt. De kerstmarkt begint om
13.30 uur en duurt tot 14.30 uur.
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U bent van harte uitgenodigd. Vergeet vooral geen kleingeld mee te nemen, de creaties
zijn voor kleine prijsjes te koop. Let op: u kunt niet pinnen.
De opbrengst van deze markt gaat naar een goed doel: Stichting Kanjer Wens.
Stichting Kanjer Wens zet zich in om wensen te vervullen van ernstig zieke kinderen.
De gymlessen komen deze dag te vervallen.

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter en natter dan normaal. Dus een
witte kerst, daar hoeven we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw nodig
voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Bij Cool Event Scheveningen kan worden geschaatst of genoten van de Magische IJsbeelden. Dan nog even door naar De Pier voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de sfeer
van Oud & Nieuw proeven? Dat kan met de oliebollen van Vermolen. Bekijk deze en alle
andere activiteiten 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.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. We wensen u heel fijne feestdagen en
natuurlijk een gelukkig, gezond en voorspoedig 2020.

Activiteitenkalender
Tot en met donderdag 19 december:

Thema ‘Feest’.

Donderdag 19 december:

Kerstviering.

Vrijdag 20 december:

Studiedag team. De school is gesloten.

Maandag 23 december tot en met
vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie. De school is gesloten.

Dinsdag 14 januari, 14:00 uur:

Kijkmiddag voor ouders.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 januari.

