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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 2, 10 januari 2020 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u de eerste 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! 

 

 

 

De beste wensen voor het nieuwe jaar 

Allereerst willen wij u, namens alle medewerkers, een goed en gezond 2020 toewensen! 

Laten we er samen weer een mooi jaar van maken! 

 

 
 

 

Afmelden bij afwezigheid 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen hierbij nog even de gemaakte afspraken bij 

afwezigheid: 

 

Wanneer uw kind ziek is of om andere reden niet naar school kan komen, dient u voor 

08.30 uur telefonisch contact op te nemen met school. Het telefoonnummer van school 

is 0320-250514. 

Wij verzoeken u afspraken voor dokter- en tandarts bezoeken in te plannen na schooltijd.  

 

De school gaat open om 08.15 uur. Om 08.30 uur beginnen de lessen. Het verzoek aan  

ouders is om voor die tijd de school te verlaten, zodat we ook echt op tijd kunnen 

starten. 

                                                         

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8:  

Januari alweer! Dat betekent veel toetsen, open dagen op de scholen voor voortgezet 

onderwijs en binnenkort inschrijven. Hieronder een overzicht van alles: 

 

Open-huis-avonden voor ouders en kinderen zijn op:  

SGL dinsdag 14 januari 2020  

Rietlanden dinsdag 21 januari 2020  

Arcus dinsdag 28 januari 2020  

Aeres vrijdag 31 januari 2020  

 

Inschrijving door ouders:  

De inschrijving is op:  

zaterdag 8 februari 2020 9.00 – 12.00 uur  

maandag 10 februari 2020 19.00 – 21.00 uur  

woensdag 12 februari 2020 15.30 – 17.00 uur  

 

 

 
 

 

 

Ouderbijdrage 

Inmiddels hebben wij van een aantal ouders de ouderbijdrage ontvangen. Van de 

ouderbijdrage worden bijvoorbeeld het sinterklaas- en kerstfeest betaald, de presentjes 

voor de grabbelton, de sport- en speldag, het paasontbijt en de film voor groep 7/8. 

De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL93RABO 0335054617 ten 

name van Ouderraad de Poolster onder vermelding van de naam en klas van uw kind. 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

 
 

Agenda 

 

 

 

27 jan. Studiedag. Alle leerlingen vrij 

4 feb. Adviesgesprekken groep 8 

3,4,5 feb Portfoliogesprekken 

10 feb. Groep 6,7,8 naar de Kubus. Iedereen komt op de fiets. 

12 feb. Ouderontbijt om 09.00 uur 

14 feb. Meesters en juffenfeest 

 


