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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 44, 2 november 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! 

 

 

 

Leefstijl (gezondheidsweek) 

 

In de week van 12 tot en met 16 november aanstaande doen wij mee met de leefstijl-

gezondheidsweek. In deze week zullen er diverse activiteiten zijn rondom het thema 

gezondheid. 

 

Zo komt er op maandag 12 november een huisarts (dokter Habryka) langs in de groepen 

om dingen uit te leggen en vragen te beantwoorden. Tijdens de gymlessen zal er deze 

dag een bootcamp worden gegeven. 

Op dinsdag 13 november komt Fiona, onze contactpersoon van de GGD op school 

vertellen over gezonde voeding bij de groepen 1 tot en met 5. 

Op woensdag 14 november komt er een diëtiste langs bij groep 6,7 en 8. 

Op donderdag 15 november komt Fiona van de GGD praten over gezonde voeding in de 

groepen 6,7 en 8 en in de taalklassenrood, groen en blauw. 

 

                                                                          
 

Op woensdag 21 november is de afsluiting van de lijfstijlweek voor ouders in de 

middenruimte. U bent vanaf 08.30 tot 10.15 uur van harte welkom in de middenruimte 

om onder genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers actief mee te doen met een 

interactief theaterstuk. In de aparte bijlage treft u daarover meer informatie aan. Tevens 

is er deze dag het ouderontbijt. Wilt u iets gezonds meenemen? 

U komt toch ook? 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Compliment aan de ouders van onze school! 

 

Hierbij willen wij onze ouders graag een compliment maken. Het is momenteel rustig in 

school, en de lessen starten echt om 08.30 uur. Alle ouders zijn dan al de school uit. Ook 

zijn (de meeste) kinderen op tijd op school. Dat is heel fijn! 

 

 

 

 

Nationaal schoolontbijt 

 

Op 9 november aanstaande doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt. Op deze dag 

willen we graag met alle kinderen van school samen op school ontbijten. De kinderen 

hoeven deze dag dus thuis niet eerst te eten. We hopen op een gezellig, smakelijk 

ontbijt! 

 

                                                

 

 

Thema Mijn Lichaam 

Groepen 6,7 en 8 werken de komende periode aan het thema “mijn lichaam”. Uiteraard 

mogen de kinderen van thuis iets meenemen dat aansluit bij het thema. 

 

 

Schoolfruit 

 

In de week van 12 november aanstaande zullen wij weer het eerste schoolfruit 

ontvangen. Onze school krijgt voor alle leerlingen tot en met 19 april 2019 drie maal per 

week een portie groente of fruit. Deze dagen hoeft u uw kind geen tussendoortje mee te 

geven. Op welke dagen we het schoolfruit in de klas eten hangt af van de leverdagen. 

We laten dit nog aan u nog weten. 
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Portfoliomappen 

Graag willen wij de portfoliomappen weer terug hebben op school. Wilt u deze zo spoedig 

mogelijk meegeven aan uw kind? Alvast hartelijk bedankt! 

 

 

Thema kleuters 

De kleutergroepen werken deze periode aan het thema herfst. De kinderen mogen 

boeken of ander materiaal hierover meenemen naar school. 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

6 november  Feest i.v.m. 5 jaar taalklas. Ouders zijn welkom vanaf 

13.45 uur 

9 november  Nationaal schoolontbijt. Alle leerlingen ontbijten op 

school 

12 november Start schoolfruitperiode. 3 X per week gratis groente en 

fruit voor alle leerlingen 

15 november Ouderavond peuters en kleuters. Ouders vanaf 19.00 

uur welkom in school. 

16 november  Studiedag. Alle leerlingen vrij 

19 november Tevredenheidsonderzoek 

21 november Afsluiting leefstijlweek. Theater en ouderontbijt voor 

ouders van 08.30-10.15 uur. Alle ouders zijn welkom 

26 november Studiemiddag voor alleen de taalklassen. Deze 

leerlingen zijn ‘s middags vrij. De kinderen in het 

regulier onderwijs gaan gewoon naar school 

 


