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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 44, 1 november 2019 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief. 

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! 

Ook op het informatie-scherm bij de nieuwe hoofdingang staat de nodige info! 

 

 

Staking woensdag 6 november 

 

Deze week heeft u een brief ontvangen over de staking van het onderwijspersoneel op 

woensdag 6 november aanstaande. Gezien de bereidheid om te staken op onze school, is 

er besloten dat de school op woensdag 6 november dicht zal zijn. Deze dag hebben de  

leerlingen dus geen les. 

 

 
 

 

 

 

Zwerfboeken 

Op onze school hebben wij een zwerfboekenstation. Iedereen mag hier boeken uit 

meenemen. De kinderen uit groep 6,7,8 hebben vandaag allemaal een boek uitgezocht 

en meegenomen. Wij wensen iedereen veel leesplezier! 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Schoolontbijt 

Volgende week vrijdag, 8 november, is er weer het nationale schoolontbijt. Wij ontbijten 

dan samen met alle leerlingen op school. Wilt u uw kind deze dag een bord, beker en 

bestek meegeven (liefst voorzien van naam)? 

Wij hebben er zin in! 

 
 

Fietsverlichtingsactie 

Vandaag zijn de fietsen van groep 6,7,8 en de taalklassen gecontroleerd. Alle leerlingen 

die op de fiets waren gekomen en waarvan de fiets is gecontroleerd, hebben een 

fietsverlichting-set ontvangen! 

De uitslag van de controle is als volgt: 

 

 

 

 

13 november 

Op woensdag 13 november aanstaande zijn de leerlingen van de taalklassen om 12.00 

uur vrij. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gaan wel de hele dag naar school. 
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Ouderavond 31 oktober 

Gisterenavond hebben wij op school de ouderavond gehad. Het was fijn dat we zoveel 

ouders mochten verwelkomen. Het thema van de avond was “prettig omgaan met 

elkaar”. Er was een gastspreker van Sociaal Sterke Groep aanwezig. Wij hebben veel 

positieve reacties ontvangen. 

Bedankt voor uw komst! 

 

 

  Een grote opkomst op de ouderavond 

 

Ouderbijdrage 

Onlangs heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Inmiddels hebben wij al van 

een heel aantal ouders de ouderbijdrage ontvangen. Mocht u nog niet hebben betaald, 

dan kan dat alsnog. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel erg gewenst. Van de 

ouderbijdrage betalen we bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, het Paasontbijt, 

de Sport- en speldag, de grabbelton en de afscheidsmusical of film voor groep 7/8. 

U kunt het bedrag van € 15,00 per kind overmaken op rekeningnummer           

NL98RABO 0335054617 ten name van Ouderraad de Poolster. Contant betalen kan 

natuurlijk ook. Dit kan bij de administratie van de school. 

 

     
 

 

Groep 6,7,8 

 

Aanstaande maandag, 4 november, is het handbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. De 

betreffende leerlingen hebben hierover al een brief ontvangen. We wensen iedereen heel 

veel plezier! 
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Op dinsdag 5 november krijgt groep 6,7,8 een gastles over Vincent van Gogh! We kijken 

er naar uit!! 

 

       
 

 

Op 18 november aanstaande gaat groep 8 naar het Anne Frank Huis in Amsterdam. Deze 

leerlingen hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.  

 

 

            
 

 

Agenda 

 

 

 

4 nov. Hanbaltoernooi groep 7/8 

8 nov. Schoolontbijt voor alle leerlingen. A.u.b. bord, bestek en beker 

meenemen. 

11 nov. St. Maarten 

13 nov. Taalklassen 12.00 uur vrij. Regulier gaat de hele dag naar 

school 

18 nov. Groep 8 naar het Anne Frank Huis 

 


