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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 40, 5 oktober 2018 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van onze school.  

De nieuwsbrief staat ook op de website van de school (www.poolsterlelystad.nl). Op de 

website staat allemaal nuttige informatie over de school. U treft hier bijvoorbeeld ook 

foto’s aan van de activiteiten. Het is de moeite van het bekijken zeker waard! 

 

 

 

 

Kinderboekenweek  

 

Van 4 oktober tot 19 oktober werken wij aan de Kinderboekenweek. De 

Kinderboekenweek gaat dit jaar over Kom erbij / vriendschap.   

Op vrijdag 19 oktober zullen wij de Kinderboekenweek met de kinderen afsluiten door 

middel van een voorleeswedstrijd. De betreffende ouders van de leerlingen die hier aan 

meedoen zullen hiervoor worden uitgenodigd. 

 

 

 

Voorstellingen de Kubus 

 

Ook dit jaar gaan we met onze school een aantal voorstellingen in de Kubus bekijken. 

Hierbij het overzicht: 

 

 

Groep 1 en 2  voorstelling Broemmm   wo. 10 oktober   10.00 - 12.00 uur 

Groep 3,4 en 5  voorstelling buiten de lijntjes  wo. 16 januari  13.00 – 14.00 uur 

Groep 6,7 en 8  voorstelling popband in concert wo. 3 april  10.30 – 11.30 uur 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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EU schoolfruit 

 

Hoera! Onze school mag opnieuw deelnemen aan het EU schoolfruitproject. Hierdoor 

zullen we vanaf week 46 (12 november) tot en met 19 april 2019 3 X per week gratis 

schoolfruit voor al onze leerlingen ontvangen! Zorgt u de andere dagen zelf voor een 

gezonde pauzehap? 

 

 

 

Mededelingen medezeggenschapsraad 

Samenstelling medezeggenschapsraad. 

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en 

medezeggenschap van leerkrachten en ouders op iedere school in Nederland. Een goed 

functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van het onderwijs, de sfeer en de veiligheid op school. 

De teamgeleding van MR bestaat dit jaar uit Jantine Koopmans (voorzitter) en Willem 

Dennissen (secretaris). De oudergeleding bestaat dit jaar uit Ana Meuleman en Ana 

Achterberg (penningmeester). 

Wijziging vergaderdata medezeggenschapsraad. 

De medezeggenschapsraad heeft tijdens haar eerste vergadering de vergaderdata, zoals 

vermeld in de jaarkalender gewijzigd. Gedurende dit schooljaar zullen de MR 

vergaderingen plaatsvinden op: maandag 8 oktober, maandag 14 januari, dinsdag 5 

maart, maandag 13 mei en maandag 24 juni. 

De vergaderingen vinden plaats op school en beginnen om 15.00 uur. Mocht u interesse 

hebben om een MR vergadering bij te wonen, dan bent u van harte welkom. 

Jaarvergadering medezeggenschapsraad. 

Op woensdag 31 oktober vindt de jaarvergadering van de MR plaats. De vergadering 

begint om 19.00 uur en vindt plaats op school. De officiële uitnodiging voor deze 

vergadering volgt nog. 

Tijdens deze vergadering zal de MR haar jaarverslag presenteren. 
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Ophalen en wegbrengen van de kinderen 

Iedere dag gaat om 08.15 uur de deur van onze school open. Om 08.30 is het de 

bedoeling dat alle leerlingen in de klas zitten, dan starten de lessen. Wij verzoeken 

ouders dan ook om uiterlijk 08.30 uur de school te verlaten. Om 14.15 uur is uw kind 

vrij. De kinderen komen zelf, met de leerkracht, naar buiten. Het is niet de bedoeling dat 

u uw kind in de school ophaalt. Mocht er iets zijn, of wilt u een gesprek aangaan met de 

leerkracht, dan bent u natuurlijk van harte welkom. 

Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is? 

 

 

 

4 regels van de Poolster 

 

Binnen de Poolster hebben wij een aantal regels die wij heel belangrijk vinden. Het gaat 

om de volgende regels: 

 

1. We gaan respectvol met elkaar om. 

2. We komen op tijd op  school. 

3. We lossen ruzies en problemen, binnen en buiten ,samen op. 

4. We zorgen voor een goede en veilige sfeer op school. 

 

Studiemiddag Taalklassen 

In de ouderkalender staat dat de taalklassen op 27 november een studiemiddag hebben. 

Dit is niet juist. Er is op maandag 26 november een studiemiddag voor de taalklassen. De 

taalklasleerlingen zijn deze middag vrij. Alle andere kinderen gaan gewoon naar school. 

 

 

Pauzehapjes 

 

Het valt ons op dat er tijdens de pauzemomenten weer regelmatig chocolade en snoep 

uit de broodtrommels tevoorschijn komt. Graag willen wij u vragen uw kind gezonde 

pauze hapjes mee te geven. U kunt hierbij denken aan een boterham of fruit. 
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Tafels oefenen? 

 

Mocht u samen met uw kind thuis de tafels willen oefenen, dan kunt u gebruik maken 

van de volgende website: www.tafeltjesleren.nl 

Veel succes en plezier! 

 

 

 

Een instrument leren bespelen  

 
Op 8 oktober a.s. is er voor kinderen uit de taalklassen en de groepen 5 of 6  
in de middenruimte een schoolconcert op gitaar, trompet en klarinet/saxofoon.  
Na afloop kunnen de leerlingen de instrumenten ook proberen. 
Wil je hierna op muziekles dan kan dat voordelig en vlak bij school (Ziezo, Voorstraat 602). 
 
Dit zijn de voordelen van Lelystad vol Muziek: 
 
€99,50* voor een jaar lang muziekles 
Gratis gebruik van een instrument 
Lessen van een vakdocent via Kubus 
Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen 
In de buurt van school 
 
Er zijn maar 7 plekken per instrument, dus schrijf je snel in via de website 
https://www.dekubuslelystad.nl/lelystadvolmuziek 
 
*Zijn de kosten een probleem, dan kan het Jeugd Cultuurfonds helpen. Zij vergoeden het hele 
bedrag als u hiervoor in aanmerking komt. Een aanvraagformulier voor het Jeugdcultuurfonds kunt u 
ophalen bij de administratie. Op woensdagen en vrijdagen kan Claudia u, indien nodig, helpen met 
het invullen. 

 
agenda 

 

 

 

8 oktober MR vergadering 15.00 uur 

10 oktober Groep 1 en 2 voorstelling in de Kubus 10.00-12.00 uur 

19 oktober Afsluiting Kinderboekenweek. Voorleeswedstrijd en 

sterrenkijken Team. 

31 oktober Jaarvergadering MR vanaf 19.00 uur  

26 november Studiemiddag voor alleen de taalklassen. Deze 

leerlingen zijn ‘s middags vrij 

http://www.tafeltjesleren.nl/
https://www.dekubuslelystad.nl/lelystadvolmuziek
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad/
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