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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 3, 19 januari 2018 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief in digitale vorm. Mocht u de nieuwsbrief nu niet digitaal 

hebben ontvangen, geeft u uw juiste e-mailadres dan nog even door aan de leerkracht 

van uw kind? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

GGD onderzoeken groep 7 

Op 25 januari en 8 februari vinden de PGO’s, Preventieve Gezondheidsonderzoeken voor 

de leerlingen van groep 7 plaats bij ons op school. Alle ouders van de groep 7 leerlingen 

zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De onderzoeken, onder leiding van de 

jeugdverpleegkundige mevrouw M. de Boer, vinden plaats achter in de school, in de 

spreekkamer. 

Bij vragen of problemen kunt u de GGD bereiken op telefoonnummer 088-0029920 of via 

de mail jgzlelystad@ggdflevoland.nl 

 

 

 

 

Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8: 

Januari alweer! Dat betekent veel toetsen, open dagen op de scholen voor voortgezet 

onderwijs en binnenkort inschrijven. Hieronder een overzicht van alles. 

 

Open-huis-avonden voor ouders en kinderen zijn op: 

Arcus     dinsdag 23 januari 2018    18.30 – 21.00 uur 

SGL            dinsdag 30 januari 2018    18.30 - 21.00 uur 

Rietlanden         dinsdag  6 februari  2018  18.30 – 21.00 uur 

Aeres VMBO College   vrijdag 26 januari    13.00 -  16.30 uur 

(voorheen Groenhorst)            en  18.30  -  21.00 uur 
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OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

Inschrijving door ouders: 

Voor alle scholen is de inschrijving op:   

zaterdag  17 februari 2018      09.00 – 12.00 uur             

maandag 19  februari 2018     19.00 – 21.00 uur       

woensdag 21 februari 2018     15.30 – 17.00 uur 

 

Adviesgesprekken groep 8 

 

Op 29 en 30 januari vinden de adviesgesprekken voor de leerlingen en hun ouders van 

groep 8 plaats op school. 

Ouders worden persoonlijk uitgenodigd. 

 

 

Kalender 

Een oplettende ouder heeft ons er op gewezen dat in de kalender die alle ouders hebben 

ontvangen, er geen einddatum staat voor de zomervakantie van 2018. 

De zomervakantie start op 21-07-2018 en loopt tot 02-09-2018 (week 30 t/m week 35). 

Maandag 3 september 2018 is dan weer de eerste schooldag. 

Ook de voorjaarsvakantie staat niet helemaal duidelijk in de kalender. Deze is van  

24 februari tot en met 4 maart (week 9). Voorafgaand aan deze vakantie is er op vrijdag 

23 februari een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 
 

 

agenda 

 

 

 

Iedere 

dinsdag 

09.00-11.30 uur: Ouders maken Verteltassen in de bibliotheek. 

Iedereen is welkom! 

15 t/m 31 

jan. 

toetsweken 

23 jan. Open huis avond ISG Arcus van 18.30 – 21.00 uur 

25 jan GGD onderzoeken groep 7 

26 jan. Open huis avond Aeres van 13.00 - 16.30 en 18.30 – 21.00 uur 

29-30 

jan. 

Advies gesprekken groep 8 

30 jan. Open huis avond SGL van 18.30 – 21.00 uur 

5 feb. Studiedag. Alle leerlingen vrij 

6 feb. Open huis avond Rietlanden van 18.30 – 21.00 uur 

8 feb. GGD onderzoeken groep 7 

23 feb. Studiedag. Alle leerlingen vrij. 

24 feb. 

t/m 4 

maart 

Voorjaarsvakantie 

 


