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

 

*Nieuwsbrief*  week 22, 5 juni 2020 

 

 

 

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! 

 

 

 

Aangepaste schooltijden tot aan de zomervakantie 

 

Onlangs heeft u via de mail en via klasbord een bericht ontvangen over de aangepaste 

schooltijden tot aan de zomervakantie. 

Hierbij nog even de nieuwe tijden. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) tussen 08.15 – 

08.25 uur op school is(zijn)? De lessen beginnen om 08.30 uur! 

 

Groep 1 tot en met 8: 

 

Maandag: 08.30 – 13.00 uur 

Dinsdag :  08.30 – 13.00 uur 

Woensdag: 08.30 – 12.00 uur 

Donderdag:  08.30 – 13.00 uur 

Vrijdag: 08.30  - 13.00 uur 

 

De kinderen lunchen alle dagen thuis. Na de zomervakantie zullen alle kinderen van de 

Poolster weer volledig naar school gaan volgens het rooster zoals we gewend zijn op alle 

dagen. 

 

 

Taalklassen 

 

Maandag: 08.30 – 14.15 uur 

Dinsdag: 08.30 – 14.15 uur 

Woensdag; Thuis werken 

Donderdag: 08.30 – 14.15 uur 

Vrijdag:  08.30 – 14.15 uur 

 

 

Na de zomervakantie zullen alle kinderen van de Poolster weer volledig naar school gaan 

volgens het rooster zoals we gewend zijn op alle dagen. 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.hhchalle.be/handbooghof/veilig-elke-dag-op-tijd-naar-school/&psig=AOvVaw1T0wdN-3J4LANlDTxHZ7yp&ust=1591457387993000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDN0vT-6ukCFQAAAAAdAAAAABAE


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

Aangepast gymrooster 

Poolster 
wanneer van  tot groep   locatie wat 

Maandag             

 08:30 09:30 Blauw   Volkerak zaal   

 09:30 09:40       Wisseltijd/Schoonmaken 

 09:40 10:40 Groen   Volkerak zaal   

 10:40 10:50       Wisseltijd/Schoonmaken 

 10:50 11:50 3   Volkerak zaal   

 11:50 12:00       Wisseltijd/Schoonmaken 

 12:00 13:00 Rood   Volkerak zaal   

       

       

       

Woensdag             

 08:30 09:30 4 en 5   Volkerak zaal   

 09:10 09:15       Wisseltijd/Schoonmaken 

 09:40 10:40 6   Volkerak zaal   

 09:55 10:00       Wisseltijd/Schoonmaken 

 10:50 11:50 7 en 8   Volkerak zaal   

 11:50 12:00       Omkleden 

Vrijdag             

 09:15 10:00 gr 1   Speellokaal   

 10:00 10:15       Wisseltijd/Schoonmaken 

 10:15 11:00 gr1/2   Speellokaal   

 11:00 11:15       Wisseltijd/Schoonmaken 

 11:15 12:00 gr 2   Speellokaal   
 

 

 

Afscheid groep 8 

 

Gelukkig kunnen we van onze groep 8 leerlingen goed afscheid nemen. Het afscheid zal 

plaatsvinden op 30 juni aanstaande. Leerlingen van groep 8 en hun ouder(s) zijn vanaf 

15.00 uur welkom. 

Nadere informatie volgt nog. 

 

 

                                                

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://dekoningsschool.nl/jaarkalender/afscheid-groep-8-2&psig=AOvVaw1REzdkEKhgvtE6H01HjCB-&ust=1591457543569000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCY1r7_6ukCFQAAAAAdAAAAABAE


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

Afscheid leerlingen taalklassen 

 

Ook van een aantal leerlingen van de taalklas nemen we afscheid. Ook dit zal op 30 juni 

plaatsvinden, maar dan onder schooltijd en zonder ouders. 

 

 

           
 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

30 juni Afscheid groep 8 vanaf 15.00 uur. Nadere info volgt. 

30 juni  Afscheid aantal leerlingen van de taalklas (onder schooltijd) 
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