Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
02 juni 2022

Nieuwsbrief nummer 16

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).

Theaterbezoek groep Goudvis en groep Haai
Op vrijdag 21 mei zijn de kinderen van groep Goudvis en groep Haai naar de voorstelling
‘Super Normaal’ geweest. We gingen met zijn allen in de bus op weg naar het Theater
aan het Spui. Voor veel kinderen was dit de eerste keer in het theater, dus het was best
een beetje spannend. Maar we hebben erg gelachen om de acteurs en het verhaal en
keken onze ogen uit in het theater.
De voorstelling ging over dat het helemaal geen straf is om anders dan anders te zijn en
dat dat juist wel heel leuk en bijzonder is. En dat iedereen lekker mag zijn wie hij/zij is!
We hebben genoten van dit uitje met elkaar, fijn dat het weer kan!

Schoolreis 20 juni groepen A,B,C en Strandtaal
Joepie, we gaan op schoolreis!
Het schoolreisje staat gepland op maandag 20 juni.
Dit schooljaar gaan we met de bus naar De Kievit in Berkel en Rodenrijs.
De kosten voor het schoolreisje zijn: €25,00
Wilt u zo vriendelijk zijn het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te maken
op NL 06 INGB 0007 2340 75 t.n.v. DHS De Strandwacht.?
Vermeld daarbij de voornaam en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
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Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan
niet om de naam en groep van uw kind en het woord ‘schoolreisje’ op de envelop te zetten.
Onze leerlingen zullen op de reguliere tijd naar huis gaan.
Extra informatie over het schoolreisje zult u via de weekmail ontvangen.

Schoolreis 20 juni groepen D, F, G, H en I
Joepie, we gaan op schoolreis!
Dit schooljaar gaan we met de bus naar Drievliet in Rijswijk.
De kosten voor het schoolreisje zijn: € 27,50
Wilt u zo vriendelijk zijn het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te maken
op NL 06 INGB 0007 2340 75 t.n.v. DHS De Strandwacht.?
Vermeld daarbij de voornaam en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan
niet om de naam van uw kind en het woord ‘schoolreisje’ op de envelop te zetten.
Om iets langer van Drievliet te kunnen genieten, zullen onze leerlingen later op
school terug zijn. Het is de bedoeling dat u uw kind zelf op school komt ophalen.
De leerlingen zullen rond 15:15 uur terug op school zijn.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf het vervoer af te zeggen voor die middag.
Extra informatie over het schoolreisje zult u via de weekmail ontvangen.

Schoolreis 20 juni groepen J, K, L, M, Zeepaard, Zeehond,
Zeeleeuw
Door het versoepelen van de coronaregels mogen we weer op schoolreis!
Dit schooljaar gaan we met de bus naar Duinrell in Wassenaar.
De kosten voor het schoolreisje zijn: € 27,50
Wilt u zo vriendelijk zijn het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te maken
op NL 06 INGB 0007 2340 75 t.n.v. DHS De Strandwacht.?
Vermeld daarbij de voornaam en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan
niet om de naam van uw kind en het woord ‘schoolreisje’ op de envelop te zetten.
Om iets langer van Duinrell te kunnen genieten, zullen onze leerlingen later op
school terug zijn. Het is de bedoeling dat u uw kind zelf op school komt ophalen.
De leerlingen zullen rond 15:15 uur terug op school zijn.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf het vervoer af te zeggen voor die middag.
Extra informatie over het schoolreisje zult u via de weekmail ontvangen.
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Zomerfeest Paddepad
Op woensdagmiddag 29 juni 2022 vieren we van 13.00 uur tot 15.00 uur ons jaarlijkse
zomerfeest. Het feest is voor de leerlingen van de groepen A t/m M en Strandtaal van
het Paddepad.
Tijdens het feest is het de bedoeling dat de leerlingen begeleid worden door hun ouder(s), verzorger(s), of andere volwassene. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Helaas is het zo dat de leerlingen waar geen begeleiders voor komen om 12.30u naar
huis zullen gaan.
Op het feest zullen er allerlei spellen gedaan worden. De leerlingen (en broertjes en zusjes) krijgen hiervoor een strippenkaart. Ook het Rad van Avontuur zal gespeeld worden,
u kunt hiervoor met contant geld lootjes kopen.
Zou u alvast het strookje onderaan de brief willen invullen en het aan de leerkracht willen
(laten) geven. Natuurlijk kunt u ook een mailtje aan de leerkracht sturen om te laten
weten of u met uw kind komt.
Verdere informatie over het zomerfeest vindt u in onze volgende nieuwsbrieven.
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Vakanties schooljaar 2022-2023
Hierbij alvast een overzicht van de schoolvakanties van aankomend schooljaar:
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en dag erna
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

Dinsdag 20 september
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Vrijdag 7 april
Maandag 10 april
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei
Maandag 29 mei
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus

Activiteitenkalender
Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag

Vrijdag 10 juni

Theaterochtend Paddepad

Woensdag 15 juni t/m vrijdag 17 juni

Schoolverlaterskamp Westland

Vrijdag 17 juni

Theaterochtend Paddepad

Maandag 20 juni

Schoolreisje

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 17 juni.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn kind…………………………………………………… uit groep……......... doet wel/niet mee met het
zomerfeest op woensdag 29 juni.
Wij komen met ………… volwassenen en ……………… broertjes/zusjes.
Graag inleveren bij de leerkracht.

