Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
9 september 2022

Nieuwsbrief nummer 2

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). Via Social Schools of e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht
vanuit de groep van uw kind.

HULPOUDERS GEZOCHT voor de sportdag 2022!

Lieve ouders/verzorgers/hele grote broers en zussen/opa's/oma's/andere familie van
onze leerlingen vanaf groep 4!
Donderdag 15 september zal onze jaarlijkse sportdag bij Haag Atletiek zijn. Daarvoor
zoeken we hulp!
De groepen Engelvis, Fluitvis, Goudvis, Haai, Inktvis, Juffervis, Koraalvis en Lantaarnvis
sporten 's ochtends. We zoeken mensen die ons kunnen helpen van 8:45 tot 11:15 uur.
De groepen Maanvis, Napoleonvis, Orka, Picassovis, Rog, Zeeleeuw, Zeewolf en Zeepaard sporten 's middags. We zoeken mensen die ons kunnen helpen van 11:15 tot
14:00 uur.
We zoeken enthousiaste mensen die een spel kunnen begeleiden. Er komen steeds
groepjes leerlingen langs met een leerkracht, u als begeleider zorgt dat het spel netjes
klaarligt, u legt het spel uit en begeleidt het spel actief.
Laat ons alstublieft z.s.m. weten of u kunt komen helpen door even te mailen naar
gym@destrandwacht.nl
Bedankt! Groeten van de gymjuffen Janna, Anita, Yvonne en Marloes
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De sportdag voor de groepen 1,2 en 3 zal later in het jaar plaatsvinden, hierover volgt
later meer info!

De Duinenmars is er dit jaar voor de 70ste keer. Bij de duinenmars ga je een wandeling
maken door de duinen. De duinenmars zal worden gehouden op zaterdag 1 en zondag 2
oktober. Er kan gekozen worden uit de volgende afstanden: 5, 10, 15, 25, 40 en 70KM.
U kunt tussen 9.00-14.00 uur starten. De start en finish is vanaf Kijkduin, Machiel vrijenhoeklaan. U kunt zich t/m 28 september aanmelden via www.duinenmars.nl. De kosten
zijn 5,- incl. medaille. En zijn 6,- per deelnemer als u op de dag zelf ter plekke de inschrijving betaald. Alvast veel wandelplezier!

Survival
Wat een heerlijke dag hebben de schoolverlaters gehad tijdens de survival en wat hebben we geboft met het weer. Samenwerkingsopdrachten, kanovaren, hardlopen, steppen, fietsen, de stormbaan en een klimparcours. Het kwam allemaal voorbij! Wij hebben
genoten!
Hieronder wat actiefoto’s!
Groetjes van de Schoolverlaters.
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SBO en autisten voetbal
Er is bij voetbalvereniging PGS/De Vogel op donderdag voetbaltraining.
Deze trainingen zijn in kleine groepjes, met structuur en trainers met ervaring in het SBO.
SBO voetbal is voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar. De trainingen
zijn op donderdag van 17:00-18:00 uur.
Autisten voetbal is voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. De trainingen zijnvan 18:00-19:00 uur.
Aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met SGK info@sportbelangsgk.nl of 070-3250005.
De trainer Julien de Jager is te bereiken op jdjager@sportbelangsgk.nl of 06-52253809.
Locatie: Voetbalvereniging PGS/De Vogel Wijndalerduin 9, Den Haag

Ouderbijdrage
Mocht u nog niet toegekomen zijn aan het betalen van de ouderbijdrage dan ziet u hieronder de betaalgegevens.
Wilt u zo vriendelijk zijn de bijdrage van €30,00 over te maken op IBAN
NL06 INGB 0007 2340 75 t.n.v. DHS De Strandwacht?
Wilt u de naam en de groepsnaam van uw kind bij de betaling vermelden? Eventueel
kunt u het bedrag ook in een gesloten envelop meegeven naar school. Zet u dan wel
s.v.p. ‘ouderraad’ en de naam plus de groepsnaam van uw kind op de envelop.

Activiteitenkalender
Donderdag 15 september

Sportdag voor groep 4 t/m 8 Paddepad en Westland

Maandag 19 september

Studiedag team. De school is gesloten.

Dinsdag 20 september

Prinsjesdag. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 23 september.

