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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 6, 9 februari 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! 

 

 

The match 

Op 5 maart gaan de groepen blauw, 5/6 en 7/8 naar een theatervoorstelling in de kubus. 

The Match is een flitsende, energieke, originele en humoristische voetbaldansvoorstelling. 

Een  grappige dansvoorstelling waarin alle facetten van het voetbal voorbij komen: De 

warming-up, de coach, de betweterige reporters, penalty’s, hoekschoppen, rode- en gele 

kaarten. We gaan op de fiets naar deze voorstelling toe. Deze dag moeten de kinderen 

dus op de fiets naar school komen. 

  Theatervoorstelling The Match 

 

 

 

Inleveren portfolio 

 

Het is weer tijd om de portfoliomappen mee terug te nemen naar school. Wilt u de map 

maandag 5 maart inleveren bij de leerkracht van uw kind? 

Alvast bedankt! 
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OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

Voorjaarsvakantie 

 

Van 24 februari tot en met 4 maart is het voorjaarsvakantie. De school is dan gesloten. 

Op maandag 5 maart zien we iedereen graag weer (op tijd) op school! 

 

 

 

 

 

 

Fietsen van de fietsbank 

 

Vanaf deze week is het mogelijk om fietsen, gekregen via de fietsbank, kosteloos te laten 

repararen. Dit kan iedere donderdag tussen 08.30-12.30 uur in buurtcentrum de 

Waterbever (Voorstraat 313). 

 

Mocht u uw fiets ter reparatie willen aanbieden, dan kunt u dit op dinsdagen melden bij 

de leerkracht van uw kind. Deze nemen dan contact op met de coördinator van de 

Fietsbank. 

 

 

 

Jeugdsportfonds/Jeugdcultuur fonds 

 

Voor mensen met een krappe beurs (bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering) bestaat er 

de mogelijkheid om de kinderen kosteloos voor een sport (bijvoorbeeld zwemmen, 

voetbal, tafeltennis) op te geven. Wij doen dan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds 

voor u. Wanneer het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurd krijgt u via uw kind een 

brief waarmee u het kind gratis bij de betreffende sportvereniging kunt inschrijven. 

 

Ook is er de mogelijkheid voor de kinderen om via het Jeugdcultuurfonds kosteloos 

muzieklessen of creatieve lessen te volgen. De procedure is hetzelfde: Wij doen een 

aanvraag (voor bijvoorbeeld voor pianoles, vioolles of lessen bij de kinderkunstklas) en 

wanneer wij een goedkeuring ontvangen, krijgt u via uw kind een brief waarmee u in dit 

geval naar de Kubus kunt gaan om uw kind kosteloos in te schrijven. 

U ontvangt zelf geen factuur; deze gaat rechtstreeks naar het Jeugdsportfonds of 

Jeugdcultuurfonds. 

 

Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij de administratie van de school. 
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OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

Koffie/thee drinken voor ouders 

 

Zoals bij u bekend is er een mogelijkheid voor ouders om tot 09.00 uur een kopje koffie 

of thee te drinken op school. 

Om de rust in de school te bewaren is het wel de bedoeling dat ouders om uiterlijk 09.00 

uur de school verlaten via de kleuteruitgang en niet via de hoofduitgang. 

Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden. 

 

 

Voor de ouders van de peuters en de kleuters 

 

Op 19 februari aanstaande is er van 19.00-20.00 uur een informatie avond op school 

over taal bij jonge kinderen. Deze avond is voor ouders van kinderen in de peuter- en 

kleutergroepen. U krijgt hier nog een brief over. De ouders van de kinderen van deze 

groepen zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 

 

 

Sterrenkijken 

In verband met de vele zieken is het sterrenkijken voor de groepen 3,4 en rood vandaag 

niet doorgegaan.  

Het sterrenkijken voor deze groepen is verplaatst naar volgende week vrijdag,             

16 februari. De ouders van leerlingen van deze groepen zijn vanaf 13.15 uur van harte 

welkom in school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

 

 

 

16 feb. Sterrenkijken groepen 3,4 en rood. Ouders vanaf 13.15 u.welkom 

19 feb. Info avond 19.00-20.00 uur voor ouders peuters en kleuters 

23 feb. Studiedag. Alle leerlingen vrij. 

24 feb. 

t/m 4 

maart 

Voorjaarsvakantie. 

5 maart Voorstelling groep blauw, 5/6 en 7/8. Op de fiets naar school! 

5 maart Inleveren portfolio 

  

 


