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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 19, 10 mei 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! 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Op dinsdag 28 mei aanstaande komt de schoolfotograaf weer op school! 

De fotograaf zal direct om 08.30 beginnen, dus wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd 

op school is? 

Wij verzoeken u vriendelijk om niet bij het speellokaal te wachten als de fotograaf bezig 

is. Dit kan erg storend zijn. 

Tijdens schooltijd maken wij al de broer/zus foto’s van de kinderen die bij ons op school 

zitten. Vanaf 14.15 uur is er gelegenheid om een foto te laten maken van een leerling 

met broer/zus die niet op school zitten. Wij kunnen echter alleen broer/zus foto’s laten 

maken, geen andere familie of vriendenfoto’s. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 
 

 

 

Vrije dagen en een extra vrije dag voor groep 7 en 8 

Op 29 mei is er een studiedag. Dan zijn alle leerlingen vrij. 30 en 31 mei is de school 

gesloten in verband met Hemelvaart. Ook dan zijn de leerlingen vrij! 

 

Op 28 juni aanstaande heeft groep 7/8 geen school. Op deze dag gaan alle andere 

groepen op schoolreisje. Omdat groepen 7 en 8 meer lesuren draaien tijdens het 

schoolkamp, hebben ze deze dag als compensatie vrij. 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

HVC actie 

In de week van 13 tot en met 17 mei doet onze school mee aan de textielactie van HVC.  

HVC zorgt met deze inzamelingsactie dat textiel (mag ook kapot of versleten zijn) wordt 

gesorteerd voor hergebruik of recycling tot nieuw textiel. 

Alle leerlingen krijgen daarom komende week een plastic tas mee naar huis. Wanneer u 

kleding, schoenen (aan elkaar), tassen, handdoeken, knuffelbeesten of ander textiel 

heeft dat u niet meer gebruikt, kunt u dit in de tas inleveren op school.  

HV komt het de week erop ophalen.  

De school ontvangt € 0,25 per kilo textiel! 

Allemaal meedoen dus! 

U treft als bijlage bij de nieuws brief een folder over de actie aan. 

 

 

                                             
 

 

Oudermiddag groep 6-7-8 

 

Op donderdag 16 mei 2019 van 14:00 - 14:30 uur vindt er een oudermiddag plaats voor 

de ouders van groep 6-7-8. Wij werken op dit moment aan het thema Helden. Dit willen 

de leerlingen u graag deze middag presenteren. Iedereen werkt op zijn of haar eigen 

manier om zoveel mogelijk informatie over een held aan u te tonen.  

 

 

 
 

   

Agenda 

 

 

 

16 mei Oudermiddag groep 6-7-8 14.00-14.30 uur 

24 mei Sterrenkijken voor peuters en kleuters. Ouders welkom 

vanaf 08.30 uur. 

27 mei atletiekochtend 

28 mei Schoolfotograaf komt 

29 mei Studiedag. Alle leerlingen vrij 

30 en 31 mei Hemelvaart. School gesloten. Alle leerlingen vrij 

28 juni Schoolreisjes groep 1 t/m 6 en taalklassen. Groep 7 en 

8 zijn vrij 

 


