
 
 

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

 

16 december 2022                                                             Nieuwsbrief nummer 8 

 

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. 

 
 
 
Sinterklaasviering maandag 5 december 
 
Op maandag 5 december kwam de Sint aan in de gymzaal op het Paddepad. Hij had zijn 

koks kleding nog aan en de kinderen waren hierdoor wat verbaasd. Het bleek dat de Sint 

nog druk aan het bakken was omdat er een Pietentekort was! Gelukkig heeft hij zich 

hierna netjes omgekleed en heeft hij aan alle klassen een bezoekje gebracht. 

Het was weer een spannende maar heel gezellige dag.  
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Kerstviering donderdag 22 december 
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VakantiepasClub kerstvakantie 

In de kerstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de VakantiepasClub. Dat 

is de gratis digitale VakantiePas voor de korte schoolvakanties. 

Doen  

Sportievelingen kunnen boulderen bij de Campus of een hele dag spelen op het indoor 

strand van Lindobeach. Knutselaars kunnen een feest T-shirt maken of een winterhuisje. 

Filmliefhebbers kunnen naar Theater Dakota of bij One Planet een poolexpeditie meema-

ken. Muzikanten in de dop kunnen bij Beeld en Geluid onder meer leren hoe ze samples 

kunnen maken en songteksten schrijven. 

Deze en nog 16 andere activiteiten, gratis of met korting, staan op de website van de 

VakantiePas. 

Lid worden  

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via 

www.vakantiepas.nl. 

Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activi-

teiten en kortingsbonnen. 

 
 

 

 



4 
 

 
Dit was de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2022. 

Het team van De Strandwacht wenst alle kinderen, ouders en ver-

zorgers: 

 

                   
                     
 
 
 

 

 

 

 

Activiteitenkalender 

Donderdag 22 december Kerstviering. 

Vrijdag 23 december Studiedag. School dicht. 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 

januari 
Kerstvakantie. 

Maandag 9 januari  Weer naar school. 

Dinsdag 10 januari 
Voorstelling Erik of het klein insectenboek voor 

groep K. 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 13 januari 2023. 

  

 


