Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
18 maart 2022

Nieuwsbrief nummer 12

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’ .
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).

Versoepelingen coronamaatregelen
Gelukkig zijn er in de afgelopen periode weer een aantal coronamaatregelen versoepelt.
Hierdoor kunnen we weer met de kinderen naar diverse voorstellingen en lessen buiten
de school. We merken dat de kinderen hier weer enorm van genieten.
De groepen Dolfijn, Engelvis en Fluitvis zijn in februari naar de voorstelling van Pluk van
de Petteflet geweest. Deze vond plaats in het nieuwe Amare theater in het centrum van
Den Haag. Voor veel kinderen was het de eerste keer in zo’n groot theater, dus het was
wel even spannend vooraf. Maar wat hebben we genoten van de mooie muziek van het
Residentie orkest en de grappige verhalen van de acteurs. We hadden van tevoren al
verschillende liedjes geoefend in de klas, die konden we tijdens de voorstelling lekker
meezingen. Het was een geslaagde ochtend en we zijn blij dat we weer van theatervoorstellingen mogen genieten met elkaar!
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Naschoolse sport
De naschoolse cursus hockey is bijna afgelopen (29 maart is de laatste les) maar er komt
weer een nieuwe cursus aan!
Op dinsdag is er BASKETBAL van coach Jacqueline. Deze cursus is voor kinderen vanaf 8
jaar. De lessen zijn elke dinsdag van 12 april tot en met 21 juni. De cursus duurt tot
15:45, daarna kunt u uw kind op komen halen.
Opgeven kan via gym@destrandwacht.nl.

Thema sprookjes
Vanaf aankomende maandag 21 maart gaan wij op school werken rondom het thema
sprookjes.
Kinderen die dat willen mogen op maandag verkleed op school komen.
In iedere klas, met uitzondering van de groepen 8 (die hebben hun eigen thema) wordt
er aandacht besteed aan één bepaald sprookje. Al die sprookjes samen vormen een
prachtig sprookjesbos door de hele school!
Wij zouden het leuk vinden als u op 31 maart vanaf 13.30 een kijkje komt nemen in ons
sprookjesbos. Het is de bedoeling dat u begint in de klas van uw kind waar u een korte
uitleg krijgt. Vervolgens kunt u met uw kind door de school lopen om te zien wat er allemaal gemaakt is.
Bent u klaar met kijken dan mag uw kind mee naar huis, anders gaat het gewoon mee
met de taxi.
Denkt u er wel aan om zelf de taxi af te bellen als uw kind met u meegaat?
Heel graag tot dan!

Paasviering
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 13 april hebben wij weer de paasviering op school. We gaan in de klas
een high tea doen. Deze zal worden verzorgd door school. De groepen Anemoonvis en
Bruinvis vieren het op dinsdag 12 april.
De rest van de dag zal in het teken staan van Pasen.
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Activiteitenkalender
Maandag 21 maart 2022
Dinsdag 29 maart 2022

Voorstelling “Tekenfilm zonder beeld” voor groep
Goudvis en Haai
Museonles: Aan de slag als archeoloog voor groep
Rog

Donderdag 31 maart 2022

Kijkmiddag ouders afsluiting thema

Dinsdag 12 april 2022

Paasviering Anemoonvis en Bruinvis

Woensdag 13 april 2022

Paasviering Paddepad

Donderdag 14 april 2022

Studiedag team. School is gesloten.

Vrijdag 15 april 2022

Goede vrijdag. School is gesloten.

Maandag 18 april

Tweede paasdag. School is gesloten.

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 1 april.

