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

Nieuwsbrief nummer 17

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).

Nieuwe collega
Sinds 2 weken hebben we bij de administratie een nieuwe collega: Cindy Batenburg.
Cindy werkt op maandag, woensdag en donderdag en wordt nu ingewerkt door haar collega’s Kim en Corrie. Corrie blijft volgend schooljaar nog 12 uur werken ook om Cindy in
te werken.

Bezoek van schrijfster Manon Sikkel groot succes!

Op dinsdagochtend 14 juni kwam de schrijfster Manon
Sikkel onze school bezoeken. De groepen Juffervis, Koraalvis, Inktvis en Haai waren de
gelukkigen om haar te mogen ontmoeten. Misschien ken je haar wel van haar boeken:
De beste school van de hele wereld, De beste juf van de hele wereld, Geheim agent opa,
Geheim agent oma of van de serie Izzy Love helpt.
De kinderen mochten haar allerlei vragen stellen. En wat deden ze dat goed! Ze kregen
allemaal een groot compliment van Manon over de leuke vragen die zij bedacht hadden
voor haar. Manon komt graag nog eens een keertje bij onze school op bezoek. Wie weet
is jouw groep dan aan de beurt!
https://manonsikkel.nl/
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Judo
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni lag de judomat weer in onze gymzaal. Meester Leo van
judoclub Paddepad kwam alle kinderen weer judoles geven, voor de 2e keer dit jaar. Volgend jaar hopen we hem weer te zien, want het was weer hartstikke leuk!

Obstacle Run
Woensdag 15 juni kwam er vanuit de gemeente Den Haag een hele special kar naar ons
schoolplein. Een aanhanger die in een mum van tijd als een soort Transformer omgebouwd werd tot Obstacle Run parcours, met klimtouwen, monkey bars en autobanden.
De kinderen die die dag gym hadden mochten er gebruik van maken. Wat een bofkonten,
want het was reuzeleuk! Hopelijk komt deze kar volgend jaar nog een keer voor de andere klassen!

Schoolreis maandag 20 juni
Joepie, we gaan bijna op schoolreis!!
De groepen A, B, C en Strandtaal gaan naar speeltuin De Kievit.
De groepen D, F, G, H en I gaan naar Drievliet.
De groepen J, K, L, M, Zeepaard, Zeehond, Zeeleeuw gaan naar Duinrell.
Alle ouders bedankt voor de snelle betalingen, mocht het nog niet gelukt zijn dan hierbij
nog even de gegevens:
De kosten voor het schoolreisje naar De Kieviet zijn: €25,00
De kosten voor het schoolreisje naar Duinrell en 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 en groep van uw kind en het woord ‘schoolreisje’ op de envelop te zetten.

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.
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Het belooft weer hartstikke leuk te worden met spelletjes, een Rad van Avontuur en een
ballonnenkunstenaar.
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.
Aanmelden kan bij de groepsleerkracht.
Denkt u ook aan het meenemen van klein geld omdat er broodjes en blikjes drinken te
koop zijn.

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 20 juni

Schoolreisje

Woensdag 22 juni

Studiedag team. School is dicht

Woensdag 29 juni

Zomerfeest Paddepad

De volgende nieuwsbrief, tevens de laatste van het schooljaar, verschijnt op vrijdag 1
juli.

