
 
 

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

 

27 januari 2023                                                             Nieuwsbrief nummer 10 

 

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. 

 
 

Voorstelling de Zevenslapers 

 
Op 17 januari kwamen er 2 poppenspelers van Koomans poppentheater op school om de 

voorstelling de Zevenslapers voor de groepen Clownvis, Dolfijn, Engelvis en Goudvis te 

spelen. Het was een erg leuke voorstelling. 

 

 

   

 
 

Update 

 
Volgende week ontvangt u weer, via Social Schools en de mail, een update met betrek-

king tot de vierdaagse schoolweek. 
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Sportdag onderbouw Paddepad 

 
Op 15 september hebben de "grote” kinderen al een sportdag gehad bij Haag Atletiek, op donderdag 
23 februari is het de beurt aan de kleinste grote kanjers: de groepen Anemoonvis, Bruinvis, Clownvis, 
Dolfijn en Strandtaal hebben die dag een sport- en spelletjesdag in het thema WINTER. We hebben 
er zin in! Meer informatie komt nog via de mail.  
Met sportieve groet, 
 

Gymleerkrachten P.I. school De Strandwacht   

 

 

 

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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Ouderbijdrage 
 
We willen iedereen alvast bedanken voor het reeds overmaken van de ouderbijdrage en 

(eventueel) het geld voor de zwembus. 

 

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 

Vrijdag 10 februari Warme truiendag 

Vrijdag 17 januari Rapporten mee 

Maandag 20 februari Start rapportgesprekken 

Donderdag 23 februari Sportdag Paddepad voor de onderbouw 

Maandag 27 februari Start voorjaarsvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar verschijnt op vrijdag 10 februari 2023. 

  

 


