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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 49, 7 december 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! 

 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest 

 

Afgelopen woensdag kwam Sinterklaas met zijn twee Pieten bij ons op school. Hij kwam 

op een wel heel bijzondere wijze naar de Poolster; hij kwam aan in een mooie oude 

brandweerauto! 

Het was een heel gezellige dag. De onderbouw, middenbouw en de taalklassen hebben 

allemaal een mooi cadeau gekregen. De bovenbouw heeft een gezellige surprise ochtend 

gehad. Iedereen had goed zijn of haar best gedaan. 

 

Iedereen enorm bedankt voor alle hulp en inzet! 

 

 

 

 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

Kerstfeest 

 

Op donderdag 20 december gaan wij weer samen kerst vieren op school.   

Zoals ieder jaar is dat met een gezellig diner. Het zou fijn zijn als elk kind iets te eten 

meeneemt naar school. Dit hoeft niet voor de hele klas te zijn, voor een paar kinderen is 

genoeg. Vanaf donderdag 13 december hangt er bij de klas van uw kind een lijst waar 

op geschreven kan worden wat de kinderen mee gaan nemen.  

Voor het kerstfeest komt er nog een uitnodiging.   

  

 

Lege batterijen 

 

Lege batterijen: Wist u dat u uw lege batterijen op school kunt inleveren? Wij hebben 

daar een speciale ton voor én het levert een kleine bijdrage op, zodat we wat leuke 

dingen voor de kinderen kunnen aanschaffen. Lege batterijen? Inleveren dus! 

                                   

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Ook voor mensen met een krappe beurs is het mogelijk om muzieklessen of sportlessen 

voor hun kinderen te regelen. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het 

Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Zij betalen dan de contributie of lessen voor 

u. Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij de administratie van de school.  

            



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

Voor groep 6 

Vorig schooljaar zijn de kinderen aanwezig geweest bij een voorstelling van ‘de Bonte 

hond’. 

Dit schooljaar vindt er een boekpresentatie van deze voorstelling plaats in de Flevomeer 

bibliotheek. Wij als groep 6 zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! 

Dit zal plaatsvinden op woensdag 19 december 2018. Wij zullen hier op de fiets naar toe 

gaan. 

Graag de kinderen van groep 6 deze dag op de fiets naar school toe sturen. Denkt u aan 

verlichting op de fiets? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

10 dec. OR kerst versieren 

14 dec. Sterrenkijken 13.00 uur groep 6,7,8. Ouders van deze 

groepen zijn welkom om te komen kijken. 

19 dec. Groep 6 op de fiets naar school ivm boekpresentatie in 

de Flevomeer bibliotheek 

20 dec. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Kerstfeest van      

17.30 – 19.00 uur 

21 dec. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Aansluitend: Vakantie 

tot en met 6 januari. 

7 jan. Weer naar school! Gelukkig Nieuwjaar 

14 jan. MR vergadering 15.00 uur 

 

 


