
 
 

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

 

18 november 2022                                                             Nieuwsbrief nummer 6 

 

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. 

 
Sinterklaas is weer in het land! 
  
Waarschijnlijk heeft u, als ouder/verzorger, ook mee gekregen dat Sinterklaas, ondanks 

een gezonken stoomboot, weer in Nederland is aangekomen! 

In de school is er inmiddels al veel versierd en de kinderen beginnen in de klassen zo 

langzamerhand al wat Sinterklaas activiteiten te doen, met name in de onderbouw. 

Hieronder enkele foto’s.     

         
 
Let op! In de schoolgids staat dat de Sint viering op vrijdag 2 december is. Dit klopt 

niet, we vieren Sinterklaas op maandag 5 december. De dag duurt tot 12.30 uur, daarna 

zijn de kinderen vrij. 

U hoort van de klas wanneer de kinderen hun schoen mogen zetten op school. 

 
 
Voorstelling de Apenbroodboom 
 

Donderdag 17 november zijn de groepen A, B en Strandtaal met de bus naar Koomans 

poppentheater geweest. 

Daar hebben zij de voorstelling gezien van de Apenbroodboom. 
Wasco de Wasbeer komt de postbode helpen. Hij mag een pakje bezorgen bij Hendrik-

Jan die woont op de Kale Berg. Wasco neemt zijn tentje mee en gaat op pad. Tijdens het 
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kamperen ontmoet hij Max de Mol en samen reizen ze verder. Dan is het pakje opeens 

leeg. Weten de rupsen er meer van? Wasco bouwt een machine en ontdekt waarom de 

Apenbroodboom zo speciaal is. 
Het was leuk en spannend. 

        
 

 

 
 
Theaterochtend 
Vrijdag 18 november was het voor de helft van de kinderen van school weer tijd om je 

talenten op het podium te laten zien. Er waren 4 dansacts, 4 moppenvertellers, een goo-

chelaar, een liedje over de dagen van de week, raadsel vertellers en een gitarist. De kin-

deren hebben het super goed gedaan en het publiek deed ook goed mee! 
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Nationaal schoolontbijt 
 
Op donderdag 10 (of voor sommige groepen, vrijdag 11 november) hebben alle klassen 

gesmuld van het schoolontbijt. Er was voor iedereen wat wils; brood, krentenbollen, 

matzes, yoghurt met creusli, melk en verschillende soorten beleg. In de doos zat ook een 

gezonde versie van chocoladepasta, dit was pastinaak met een lichte cacao smaak. Veel 

kinderen dachten dat het chocoladepasta was en dit leverde wat leuke gezichtsuitdruk-

kingen op 😊.  

 

 

 
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 21 november Start OP gesprekken 

Donderdag 24 november Theaterochtend Paddepad deel 2 

Maandag 28 november Voorstelling Juffenballet voor groepen H en J 

Maandag 5 december Sint viering ( vanaf 12.30 kinderen vrij) 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 2 december. 

  

 


