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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 11, 15 maart 2019 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u weer 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! 

 

 

Thema kleuters 

Onze kleuters werken nu aan het thema lente. Ze mogen over dit thema spullen van huis 

meenemen om te laten zien! 

 

 
 

 

Koningsspelen   
 
OPROEP! 
Vrijdag 12 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats. 
Ook dit jaar zijn wij natuurlijk weer op zoek naar ouders die ons hierbij kunnen helpen. Het 
gaat om hulp tussen 9:00 uur en 12:00 uur. 
Denk bijvoorbeeld aan: het begeleiden van een groepje, spellen klaarzetten, spel begeleiden, 
eten en drinken verzorgen. 
U kunt zich opgeven bij juf Cynthia en juf Saskia (groep 6-7-8). Er hangt ook een 
inschrijfformulier in de gang bij de buitendeur. 
Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
 
Wij hopen op veel hulp! 

 
 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

Schoolreisjes en schoolkamp/aanvragen stichting Leergeld 

 

Op 28 juni aanstaande gaan de groepen 1 tot en met 6 en de taalklassen op schoolreisje. 

Komende week ontvangt u hierover een brief. De kosten van het schoolreisje zijn € 25,00 

per kind. 

Van 16 tot en met 19 juni gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. Ook hierover worden 

de ouders in de komende week geïnformeerd. De kosten van het schoolkamp zijn           

€ 95,00 per kind. 

 

Mochten de betaling van schoolreis en/of schoolkamp een probleem zijn, dan kan 

Stichting Leergeld u ondersteunen. 

Op woensdag 27 maart aanstaande van 08.30 uur tot en met 09.00 uur en op woensdag 

3 april van 08.30 uur tot en met 09.00 uur kunnen Albert en Claudia u helpen om een 

aanvraag bij Stichting Leergeld te doen. 

Zij zullen op deze momenten op het pleintje bij groep 6,7,8 zitten. 

 

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag bij Stichting Leergeld voor financiële hulp doen? 

Kom gerust langs. 

 

 

            
 

 

Schooltijden 

 

’s Morgens gaat de deur om 08.15 uur open. Alle ouders en kinderen lopen dan vlot naar 

de klassen. 

Alle lessen beginnen om 08.30 uur, óók in de kleutergroepen. Wij zouden ouders willen 

vragen om hier rekening mee te houden, zodat we geen lestijd missen. 

’s Middags zijn alle leerlingen om 14.15 uur vrij. Het is de bedoeling dat ouders buiten op 

hun kind wachten. 

 

Wist u dat: 

- Elke dag 10 minuten te laat komen/beginnen, dat op jaarbasis anderhalve week 

lessen missen is? 

- Wij ook te laat komen moeten melden bij de leerplichtambtenaar en dat dit 

uiteindelijk kan leiden tot een boete voor de ouders? 

           

 

 

                          



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

Thema groep 6,7 en 8 

 

Groep 6,7 en 8 werken aan thema Nederland. 

Ze zijn nu bezig met de afrondende fase waarin ze een muurkrant maken. Deze 

muurkrant is te zien op het pleintje 

 

 

 
 

 

 

Prowise bord 

 

In groep 6-7-8 zijn wij zoals u weet volop in ontwikkeling. Ook op digitaal gebied. Zo 

hebben wij een Prowise bord, die plat kan en kunnen de kinderen daar nu ook een 

gezamenlijk race/keersommenspel op spelen.  

 

 

                
 

 

 

Agenda 

 

 

 

22 maart Sterrenkijken groep 4/5  13.00 uur 

27 maart Hulp bij aanvragen stichting leergeld van 08.30 – 09.00 

uur op het pleintje 

1 april Inspectie bezoek taalklassen 

3 april Hulp bij aanvragen stichting leergeld van 08.30 -09.00 

uur op het pleintje 

4 april Schriftelijk verkeersexamen leerlingen groep 7 

9 en 10 april Studiedagen. Alle leerlingen vrij 

12 april  Koningsspelen! Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

17-18-19 april Eindcito toets groep 8 

 


