Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
17 december 2021

Nieuwsbrief nummer 08

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 (via ‘Social Schools’ ) 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).

Naschoolse sportcursus
Na de kerstvakantie starten er weer nieuwe sportcursussen.
Op maandag is er JUDO van juf Samar Tarjim. Deze cursus is voor kinderen van 8 t/m
12 jaar. De lessen zijn elke maandag van 10 januari tot en met 28 maart.
Op dinsdag is er MEIDENVOETBAL van juf Mandy Cozijn. Deze cursus is voor meisjes
van 8 t/m 12 jaar. De lessen zijn elke dinsdag van 11 januari tot en met 29 maart.
De lessen starten gelijk na schooltijd en duren tot 15:45, u dient uw kind dan zelf te komen halen. Er is altijd een gymleerkracht aanwezig bij de lessen. U kunt uw kind opgeven via gym@destrandwacht.nl, ook als u nog vragen heeft kunt u hier naartoe e-mailen.

Sinterklaas feest op het Paddepad
De kinderen op het Paddepad
hebben weer enorm genoten van
het Sinterklaas feest. Dit jaar
kwam de Sint aan op zijn paard.
Dat had natuurlijk niemand verwacht!
Sinterklaas heeft aan alle klassen
een bezoekje gebracht en natuurlijk zijn er cadeau’s uitgedeeld. In
de onder- en middenbouw stond
de rest van de dag in het teken
van allerlei Sint activiteiten. In de
bovenbouw deden de klassen een
dobbelspel. Wat hing er overal
een gezellige sfeer en wat hebben we veel blije kinderen gezien.
Op naar een gezellig kerstfeest!
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Sinterklaas feest in het Westland

Op vrijdag 3 december hebben wij het sinterklaasfeest gevierd op De Strandwacht in Monster. Het was een gezellige, drukke dag. We hebben buiten gedanst en gezongen voor Sinterklaas, en ja hoor ook dit jaar wist de beste man ons weer te vinden! We zijn per groep bij
Sinterklaas op bezoek geweest in de aula, na het bezoek kregen we een zak met cadeautjes
mee! Ook zijn er prachtige surprises gemaakt door groep Zeepaard en Zeewolf die met veel
plezier zijn uitgepakt. Kort om het was een geslaagde Sinterklaasviering in het Westland!

Kerst in het Westland
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Donderdag 16 december vierden wij kerst in het Westland. De school verzorgde dit jaar
het kerstontbijt/ kerstbrunch. De kinderen konden uit van alles kiezen: lekkere broodjes,
pannenkoeken, fruit en nog veel meer.
Het was in elke klas erg gezellig met alle lichtjes aan. De kinderen hebben ook geluisterd
naar het kerstverhaal over Scrooge. Een oude man die niet van Kerstmis hield, die door
spoken werd herinnerd dat kerst toch best wel leuk kan zijn!
Ook hebben we dit jaar weer leuke dingen geknutseld die zijn weggebracht naar de verzorgingstehuizen in Monster en Ter Heijde. De kinderen hebben ook nog een mooie
kerstkaart gemaakt voor iemand die eenzaam is. Deze kaarten mochten ze of zelf aan
iemand geven of ze zijn verstuurd naar het ouderenfonds zodat zij ze kunnen verspreiden.
Ook al was de kerstperiode op school een week korter dan normaal. We hebben er met
z'n allen toch een mooie en gezellig tijd van gemaakt!

4

Kerst op het Paddepad
Na alle geslaagde Sint festiviteiten zijn we overgegaan op de Kerst activiteiten. Dit is
altijd een gezellige periode waarin we de klassen en de school gaan versieren. In de klassen hangen de mooiste knutselwerkjes. Ook hebben we weer kerstkaarten gemaakt voor
de mensen die eenzaam zijn.
Vanwege de schoolsluiting kunnen we helaas het kerstfeest
niet vieren op woensdag 22 december. De kerstcommissie
heeft het daar niet bij laten zitten en heeft ervoor gezorgd dat
de kinderen vandaag hebben kunnen genieten van een heerlijk
en gezellig kerstontbijt of kerstlunch. De kinderen hebben gesmuld van de croissants, harde broodjes, kerststol en een
enorme keuze aan beleg. Als verrassing kwam er in de middag
ook nog een lekkere oliebol voor iedereen!
Wat fijn dat we dit jaar toch nog gezellig hebben kunnen afsluiten met en voor de kinderen!
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VakantiepasClub kerstvakantie
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een Winterwondervaartocht
maken of schaatsen op het Kurhausplein. Naar het (poppen)theater of knutselen. Veilig
vuurwerk maken of een film kijken. Ze kunnen zelfs mooie prijzen verdienen met het
inleveren van oude kerstbomen. Kijk voor alle activiteiten en kortingen
op www.vakantiepas.nl.
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei leuke dingen doen.
Gratis of met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje met heel
veel leuke en leerzame activiteiten.
In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin
staat een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn
van de VakantiepasClub.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl
Activiteitenkalender
Maandag 20 december 2021

Start schoolsluiting i.v.m. Corona

Maandag 27 december tot en met
vrijdag januari 2022

Kerstvakantie. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 14 januari.

Dit is de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2021.
Wij wensen u een heel fijne kerstvakantie, mooie dagen,
een goede jaarwisseling en het allerbeste voor het jaar 2022.

