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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 42, 19 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! 

 

 

 

Feest! 

 

Kleurrijk, taalrijk in de Waterwijk! Dat is de missie van de school. 

Deze maand bestaat de taalklas 5 jaar. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. 

Dinsdagmiddag 6 november vieren we feest met de hele school. 

Graag willen we alle ouders uitnodigen dit mee te vieren onder het genot van een hapje 

en een drankje, op 6 november om 13.45 uur. 

U komt toch ook? 

 
 

Jaarvergadering van de MR 

 

Op woensdag 31 oktober is de jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad van onze 

school. 

Alle ouders zijn hierbij welkom. 

De avond begint om 19.00 uur in de middenruimte van de school. 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Herfstvakantie 

 

Volgende week is het herfstvakantie. Alle leerlingen zijn dan vrij. Op maandag 29 

oktober is er een studiedag. Ook deze dag zijn alle leerlingen vrij. Wij hopen iedereen op 

dinsdag 30 oktober weer op school te zien! 

 

 
 

 

 

Moedertaal 

 

Iedere woensdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur geven de juffen Nicole en Riki les in de 

Nederlandse taal voor moeders. Mocht u moeite hebben met de Nederlandse taal, kom 

gerust eens langs. Het kost niets. 

U bent van harte welkom! 

 

 
 

 

Overblijfmoeders gezocht. 

 

Wat fijn dat we al 4 overblijfmoeders hebben voor de kleutergroepen. We zoeken voor de 

vrijdag nog een overblijfmoeder. En eventueel nog een invalmoeder. 

Welke moeder(s) willen een keer overblijven? 

U kunt zich aanmelden bij juf Greja of juf Francoise. 

Alvast bedankt! 
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Tevredenheidsonderzoek 

 

19 november zullen ouders, leerlingen 5 t/m 8 en personeel gevraagd worden deel te 

nemen aan  het tevredenheidsonderzoek. We zullen u hierover verder op de hoogte 

houden. 

 

 
 

 

 

 

agenda 

 

 

 

19 oktober Afsluiting Kinderboekenweek. Voorleeswedstrijd en 

sterrenkijken Team.  

20 oktober Start herfstvakantie. Dinsdag 30 oktober weer naar 

school! 

31 oktober Jaarvergadering MR vanaf 19.00 uur  

 6 november Feest ivm 5 jaar taalklas. Ouders welkom vanaf 13.45 

uur. 

19 november Tevredenheidsonderzoek 

26 november Studiemiddag voor alleen de taalklassen. Deze 

leerlingen zijn ‘s middags vrij 

 


