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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 50, 13 december 2019 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! 

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! 

 

 

 

Drama in januari bij de Dolfijntjes en in groep 1,2,3 

 

In januari wordt er in deze groepen gewerkt met drama. 

Ans Koopmans, dramadocente, komt  4x op vrijdag met de kinderen werken. 

We noemen het Spelen met Woorden. 

Drama is spelen met elkaar en ook samen leren. 

Met Spelen met Woorden breiden we de woordenschat van kinderen uit! 

We willen graag dat ouders  zien wat Spelen met Woorden is. 

Dan kunnen ouders ook thuis Spelen met Woorden. 

Ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging. 

Heeft u vragen? Dan kan de leidster of de leerkracht van uw kind die beantwoorden. 

Dit zijn alvast de data en tijden waarop ouders worden verwacht: 

 

17 januari 10.00 Ouders van de oudste peuters 

17 januari 13.30 Ouders van groep 1 

24 januari 13.30 Ouders van groep 2 

31 januari 13.30 Ouders van groep 3 

  

 

 
 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

De Poolster heeft een eigen koor- Sing2swing! 

 

Sing2swing is een internationaal koor met jonge Poolsterren. 

Juf Nienke komt elke vrijdagmiddag met dit koor repeteren. 

Dat is altijd een muzikale en vrolijke boel. 

Groep Blauw heeft wekenlang geoefend om een goed koor te worden. 

Dat is gelukt! 

Voor het kerstdiner geven ze hun eerste concert. 

Na de vakantie gaat het koor oefenen met nieuwe liederen en... 

Ze laten vast meer van zich horen! 

 

 
 

 

 

Kerst 

 

Donderdag 19 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. 

Om 17.30 uur tot 19.00 uur verwachten wij alle kinderen weer op school voor het 

kerstdiner. 

U kunt bij de leerkracht aangeven wat u voor het kerstdiner wilt meenemen of maken. Er 

hangen hiervoor intekenlijsten bij de groepen. 

 

Op vrijdag 20 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. Daarna begint de 

kerstvakantie. 

 

Op maandag 6 januari 2020 zien we iedereen weer op school. 

 

Wij wensen u allen vast heel fijne feestdagen! 

 

 
Agenda 

 

 

 

19 dec. Om 12.00 uur vrij. Kerstdiner 17.30-19.00 uur 

20 dec. Tot 12.00 uur school. Daarna kerstvakantie! 

6 jan. Eerste schooldag 2020 

 


