
OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

 

 

*Nieuwsbrief*  week 47, 24november 2017 

 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze Poolster-leerlingen, 

 

Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! 

 

 

 

 

Schoen zetten maandag 27 november.  

 

De sint en pieten zijn weer in het land. 

Maandag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten. 

Dit mag een eigen schoen zijn of een zelf geknutselde schoen. 

 

 

Ouderbijdrage 

 

Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Musical groep 8; Zo maar een greep uit het aantal 

activiteiten waarbij de ouderraad van onze school een belangrijke rol speelt. Om dit alles 

mogelijk te maken, vraagt de ouderraad jaarlijks een bijdrage per leerling. De bijdrage is 

niet verplicht, maar wel gewenst en noodzakelijk om alles te kunnen organiseren. 

De ouderbijdrage is dit schooljaar € 15,00 per kind. 

Als u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk het bedrag 

over te maken op rekeningnummer NL 10 INBG 0004344276 ten name van  

Ouderraad de Poolster onder vermelding van de naam en klas van uw kind. 

Contant betalen kan uiteraard ook; dit kan bij de administratie. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

                                               
 

Juf Renata en Meester Leo 

 

Zoals u weet zijn juf Renata en meester Leo al enige tijd afwezig.  

Gelukkig hebben wij goed nieuws over beiden: juf Renata is voorzichtig aan reintegratie 

begonnen en meester Leo, die herstellend is van een hartonderzoek, zal vanaf donderdag 

weer op school aanwezig zijn. We zijn blij hen weer op school te zien. 
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OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

De Verteltas Woeste Willem is klaar!  

De Verteltas  Woeste Willem is nu ook klaar, dat is de 13e Verteltas van de Poolster! 

Woeste Willem is een piraat.  

Een piraat die niet kan zwemmen. 

Dat is niet handig  en zeker niet voor een piraat! 

Willem schaamt zich  daarvoor.  

Daarom wil hij met niemand praten.  

Als kleine Frank zijn vlieger van het dak van de hut van Woeste Willem haalt, gebeurt er 

iets bijzonders met die 2…. 

 

Een Verteltas is een mooie stoffen tas die speciaal bij een prentenboek wordt gemaakt.  

Die Verteltassen worden uitgeleend aan peuters en kleuters. De Verteltas zit vol met 

leuke spelletjes en interessante zaken die bij het boek passen. Op de foto ziet u wat er 

allemaal bij het boek gemaakt en verzonnen is. Genoeg om 2 weken thuis plezier mee te 

hebben! 

De Verteltas wordt uitgeleend 

Elk kind  van de Dolfijntjes en groep 1 en 2 krijgt  twee keer per jaar  op dinsdag een 

Verteltas mee naar huis. Dan mag de Verteltas 2 weken  mee naar huis.  

Hoe wordt een Verteltas gemaakt? 

Ouders werken elke dinsdag van 9.00- 11.30 aan een Verteltas in de bibliotheek. Dat 

samenwerken is  heel gezellig. De ouders maken van alles  om het samen thuis lezen tot 

een feest te maken. 

Welkom, ook als u Nederlands aan het leren bent. 

Ouders die willen helpen, andere ouders willen leren kennen, ouders die hun taal willen 

oefenen, handige ouders- iedereen is welkom. Iedereen kan wel iets wel doen. Samen 

met andere ouders werken aan een Verteltas is nuttig en heel gezellig. Ook ouders die 

Nederlands aan het leren zijn kunnen de taal oefenen door samen aan de Verteltas te 

werken. 

Kom  langs op de dinsdagmorgen in de Bibliotheek van de Poolster. We zien u graag! 

Alles is reden voor een feestje 

Dat is de naam van de nieuwe Verteltas, precies goed voor de komende maanden. We 

hebben al mooie plannen en we maken er een feestje van! 

 

agenda 

 

 

 

 27 nov. Schoen zetten op school. Schoen meenemen. 

   1 dec. 08.30 uur koffieochtend. Crea middag Sint van 13.00-14.00 uur 

   4 dec. Inleveren surprises 

   5 dec. Sinterklaasfeest tot 12.00 uur. Alle leerlingen ’s-middags vrij 

 


