
 
 

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

 

13 januari 2023                                                             Nieuwsbrief nummer 9 

 

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. 

 
 
 

Kerstviering donderdag 22 december 

 
De donderdag voor de kerstvakantie hebben we een geslaagde kerstviering gehad. De 

kinderen hebben genoten van de lekkere hapjes en de sfeervolle klassen. Er was zelfs 

een echte kerstman. 

Ook aan de ouders was gedacht. Zij konden in de gymzaal genieten van soep en lekkere 

hapjes en konden ook nog meedoen met een muziekbingo. 

 

                          
 

 

 



2 
 

     
 

 

 

Auto’s op het Paddepad 
 

We merken dat er na de vakantie in de ochtend weer vaker 

auto’s via het Paddepad naar school komen rijden.  

 

Het Paddepad en de rotonde bij de school worden dan alleen 

gebruikt door de chauffeurs van het  leerlingenvervoer.  

 

Voor auto’s van ouders zijn deze plekken niet toegankelijk 

tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 14:00 en 15:00 uur (op 

woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur).  

 

Natuurlijk wordt een uitzondering gemaakt voor ou-

ders/verzorgers die slecht ter been zijn. 

 

U kunt parkeren op de De Savornin Lohmanlaan om uw kind 

op te halen of weg te brengen. Hiervoor heeft de gemeente 

een speciale zone ingericht, waar u maximaal vijftien minu-

ten mag staan.  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij brengen of halen met uw privéauto niet het schoolterrein 

op te rijden. Het wordt hier anders veel te druk, gezien het aantal busjes en taxi’s op de 

rotonde voor de school.  

 

Kortom: heeft uw auto een geel kenteken, parkeer dan op de De Savornin Lohmanlaan 

en loop over het Paddepad naar school. 

 

Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
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Plastic doppen verzamelen voor KNGF 
 

Ook dit jaar zullen we plastic doppen sparen op onze school. 

Alle harde plastic doppen en deksels mogen worden ingeleverd 

in de klas. 

Denk aan doppen van:  

- Mineraal- of spuitwater 

- Frisdrankflessen 

- Melk- of yoghurtpakken 

- Fruitsappakken 

- Sportdrank  

- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseer-

dopje) 

- Zeep- en shampooflessen 

- Deo-en spuitbussen 

 
Alvast veel dank voor de kinderen/ouders die met tassen 

vol op school komen! 

 

                     
 
 
 

 

 

 

 

Activiteitenkalender 

Dinsdag 17 januari 2023 Voorlichtingsmiddag nieuwe ouders 

Dinsdag 17 januari 2023 
Voorstelling Zevenslapers op school voor de 

groepen C,E,F en G 

Donderdag 19 januari 2023 
Voorstelling Meme Machine bij museum Beeld en 

Geluid voor groep N 

Vrijdag 20 januari 2023 
Voorstelling de Kleurendief in het Zeeheldenthea-

ter voor groep G 

Maandag 23 januari 2023 Start afname CITO-toetsen t/m 3 februari 2023 

Maandag 23 januari 2023 
Muzikale voorleesdagen op school voor de groe-

pen A,B en Strandtaal 

Dinsdag 24 januari 2023 
Wilde dieren in Nederland in het Muse-

on/Omniversum voor groep E 

Dinsdag 24 januari 2023 Les Jarusalem in het Omniversum voor groep M 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 27 januari 2023. 

  

 


