Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
01 april 2022

Nieuwsbrief nummer 13

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).

Naschoolse sport
Op dinsdag 19 april start er op het Paddepad een cursus BASKETBAL van coach Jacqueline. Deze cursus is voor kinderen vanaf 8 jaar. De lessen zijn elke dinsdag van 19 april
tot en met 21 juni. De cursus duurt tot 15:45, daarna kunt u uw kind op komen halen.
Opgeven kan tot en met 8 april via gym@destrandwacht.nl.
Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot.

Afsluiting thema sprookjes
Afgelopen donderdag hadden we op school de afsluiting van het thema sprookjes. De
kinderen zijn tijdens het thema druk bezig geweest om de klassen en de gangen helemaal om te toveren in hun eigen sprookje. In de gangen stonden allemaal bomen en ook
het huisje van de boze heks was op de gang te vinden. De kinderen hebben ervan genoten en wat was het fijn dat we ook eindelijk weer eens ouders in de school mochten laten
komen.
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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.

Activiteitenkalender
Dinsdag 12 april 2022

Voorstelling de Parapluvogel voor de groepen
A,B,C,S

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.

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

Maandag 25 april

Start Meivakantie

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op donderdag 14 april.

