Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
1 juli 2022

Nieuwsbrief nummer 18

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 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).

Zomerfeest Paddepad
Wat was het een succes, het zomerfeest
voor het Paddepad op
woensdag 29 juni.
Het was gezellig druk
en het weer werkte
fantastisch mee. Er
waren verschillende
spelletjes te doen, de
kinderen konden zich
laten schminken, nagels laten lakken, er
was een heuse ballonnenclown, een rad van avontuur en een paar circustoppers die circus les kwamen geven. Het was een succes en wij willen jullie bedanken voor de gezellige middag!
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Schoolverlaters kamp
1/2/3 juni zijn de schoolverlaters van het Paddepad op kamp geweest in Ter Aar. We
hebben boerensport gedaan, allerlei spelletjes, een casino- én bonte avond en we hebben
vooral veel gelachen. Het was fantastisch!

Happy als je danst? Ga dan op de eerste dag van de zomervakantie met de kinderen
naar de gratis, swingende muziekvoorstelling van BANWAKABOOM en kinderdisco in het
Zuiderparktheater. Daar vieren VakantiePas en het VakantiePark samen met kinderen en
hun begeleiders het begin van een prachtige zomervakantie vol activiteiten. 50.000 VakantiePassen worden voor de zomervakantie uitgedeeld op de scholen, dus reserveer
snel, want vol=vol!
In de VakantiePas staan meer dan 90 activiteiten, veel gratis maar altijd met korting. Dit
jaar zijn er extra veel buitenactiviteiten. Maar ook musea, creatieve workshops, vogels
en vlinders kijken, speurtochten, winkeltje spelen, leren surfen en skaten, pannenkoeken
eten…noem maar op, het staat er in. Heeft je kind drie activiteiten gedaan? Dan kan het
op verschillende plekken in de stad een gratis ijsje halen.
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Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen, namelijk met de hele klas boomklimmen met de Haagse Boomtoppers of vrijkaarten voor One Planet. Kijk snel in de VakantiePas voor alle informatie.
De VakantiePas is geldig in de zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus.

Laatste nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Dit schooljaar hebben we gelukkig weer
met de kinderen kunnen genieten van alle leuke activiteiten die eerdere jaren niet door
konden gaan. Zo konden we gelukkig weer op schoolreis en konden we het jaar gezellig
afsluiten met het zomerfeest.

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
Dinsdag 5 juli

Rapporten gaan mee

Woensdag 6 juli

Schoolverlatersavond Paddepad

Vrijdag 8 juli

Laatste schooldag

Maandag 11 juli

Start zomervakantie. School is gesloten

Maandag 22 augustus

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023

Woensdag 24 augustus

Start startgesprekken met ouders

Woensdag 7 september

Info ochtend met ouders 11.00-12.30 uur

Maandag 19 september

Studiedag team

Dinsdag 20 september

Prinsjesdag. School gesloten

De volgende nieuwsbrief, de eerste van het schooljaar 2022-2023, verschijnt op vrijdag
26 augustus.

