
 
 

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

 

23 september 2022                                                             Nieuwsbrief nummer 3 

 

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. 

 

Win een prijs bij de vakantiepas 

 
Het team van de VakantiePas hoopt dat alle kinderen een super zomervakantie hebben 

gevierd en goed gebruik hebben gemaakt van de kortingen uit de VakantiePas. Maar de 

pret is nog niet voorbij want de kinderen kunnen een prijs winnen! 

Het team wil graag weten wat kinderen en ouders vonden van de VakantiePas. Hoeveel 

activiteiten hebben ze gedaan? Wat vonden ze het leukst om te doen? Maar ook: wat 

voor activiteit hebben ze gemist? En wat moet er volgend jaar zeker in staan? 

Laat het de VakantiePas weten. Vul op de website vakantiepas.nl een zoge-

naamd VipVel in. Dat is een korte enquête. Met uw opmerkingen kunnen zij de Vakan-

tiePas volgende zomer nog beter maken. 

Onder alle inzenders worden twee mooie prijzen verloot. Met de hele klas een middag 

boomklimmen in het Haagse Bos (Boomtoppers) en met het hele gezin uit eten in een 

lekker restaurant! 

  

Hartelijk dank  en met vriendelijke groet, 

Team VakantiePas 

 
Naschoolse sport 
 
Voor de leerlingen uit Inktvis, Juffervis, Koraalvis, Lantaarnvis en Maanvis komt er een 

naschoolse sportcursus basketbal.  

Op maandag 26 september start de cursus basketbal. De lessen zullen worden gegeven 

door juf Jacqueline Jones. De lessen zijn elke maandag t/m 12 december. 

De les start om 14:45uur (er is dus nog even tijd om je om te kleden en wat te eten en 

drinken) en de les duurt tot 16:00uur. Om 16:00uur gaat de nooddeur open bij de roton-

de en zijn de kinderen al aangekleed om door u als ouder opgehaald te worden. 

Als je mee wil doen, geef je dan op via gym@destrandwacht.nl.  

Wanneer je je opgeeft, is het de bedoeling dat je er alle lessen bent.  

 

We zien jullie aanmelding heel graag verschijnen in de mail. 

Als je jezelf hebt aanmeldt EN uiteindelijk een plek hebt in de groep, krijg je nog een 

mail van ons (gym@destrandwacht.nl)  

 

Dankjewel! 

 

Met sportieve groet, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2Fvipvel%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40destrandwacht.nl%7C2b641c10b9ac4408c39908da94aa1978%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637985755557349090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=hVAcaBd1G1kpejWaoqF1K63BD%2B8sWotW7H0%2BLUnuvw0%3D&reserved=0
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Gymleerkrachten P.I. school De Strandwacht 

Anita Spruijt (ma/do) -- Locatie Paddepad 

Janna Duijndam (ma/di/do om de week/vrij) -- Locatie Paddepad, Youz en Daghulp Den 

Haag 

Marloes Rommelse (di/woe/do om de week/vrij) -- Locatie Paddepad, Youz en Daghulp 

Den Haag 

Yvonne Vollebregt (di/do) -- Locatie Westland 

 
 

Sportdag 2022     
 
Donderdag 15 september was het zover, de jaarlijkse sportdag op het atletiekveld aan de 

Laan van Poot. Het was nog best spannend wat het weer zou doen maar de weergoden 

waren ons goed gezind en we hebben het, op een klein buitje na, de hele dag droog ge-

had.   

  

De kinderen hebben zich weer uit kunnen leven op het atletiek veld. Hordenlopen/ esta-

fette, springen in een echte verspringbak en hoogspringen op een echte hoogspring mat. 

Dat is altijd supergaaf. Ook dit jaar hadden we natuurlijk een echte stormbaan. Lekker 

klimmen, klauteren en springen! Nieuw dit jaar was het spel bubble voetbal. Wat hebben 

de kinderen gelachen. Het voetballen was erg lastig in zo'n bubble maar het was wel echt 

heel erg leuk!  

Het speerwerpen bij het vrije onderdeel viel ook in de smaak bij de kinderen. Na het 

goed geoefend te hebben in de gymles is het buiten toch anders met die wind erbij.  

  

In de loop van de dag werden de koppies steeds roder (wat natuurlijk een gezond teken 

is) en daarom was er een pauze waar ze even uit konden rusten. De kinderen kregen 

komkommer en stukjes paprika. De komkommer en paprika's wer-

den gesponsord door de AH in Loosduinen, bedankt daarvoor!  

  

Het was een geslaagde dag. Dit kwam mede door de inzet van alle hulpouders. Wat wa-

ren wij blij dat jullie er waren. Ontzettend bedankt!  
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Spaar mee voor onze schoolbieb!    

 

Beste ouder/verzorger,  

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboe-

kenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

 

Lezen is een feestje  

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbi-

bliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
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Zo werkt het  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-

winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en 

krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit 

tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bon-

nen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

 

Spaar je mee?  

Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen 

voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 

 

 
 

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 erva-

ring 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 trai-

ningen zijnvan 18:00-19:00 uur.  

Aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met SGK in-

fo@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 hier-

onder 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 

Maandag 10 oktober Start O.P. gesprekken nieuwe leerlingen. 

Dinsdag 11 oktober Kijkochtend Paddepad en Westland. 

Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober Studiedagen team. School is dicht. 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie. 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 7 oktober. 
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