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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 12, 23 maart 2018 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief in digitale vorm. Mocht u de nieuwsbrief nu niet digitaal 

hebben ontvangen, geeft u uw juiste e-mailadres dan nog even door aan de leerkracht 

van uw kind? Alvast bedankt! 

 

 

Volksdansen met meester Giel 

De drie kleutergroepen dansen nu elke vrijdagochtend in plaats van donderdagochtend. 

                                                                   

Verkeersexamen 

Groep 7 en 8 hebben op 4 april aanstaande het schriftelijk verkeersexamen. Om hiervoor te kunnen 

oefenen kunnen de leerlingen de app van VVN downloaden. We wensen alle leerlingen heel veel 

succes met het examen! 

 

Pasen 

Donderdag 29 maart a.s. vieren we Pasen op school.  
Alle leerlingen nemen dan een gekookt ei, en bord, bestek en beker voorzien van naam mee. Bij deze 
nieuwsbrief treft u tevens een brief over de paasviering aan. 
De leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. Daarna is het een korte paasvakantie: op vrijdag           
30 maart en maandag 2 april zijn de leerlingen ook vrij. 

 



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

Schoolvoetbaltoernooi Lelystad 

 

van 3 april t/m 25 april 2018 

locatie Sportpark Doggersbank 

SV Batavia'90 

De jongens en meiden van de bovenbouw zijn zich alweer druk aan het voorbereiden op het 
schoolvoetbaltoernooi. 
Meester Sander is momenteel bezig om 2 teams van De Poolster te maken. Het zijn 
meiden/jongens gemengde teams van 7 - 7 spelers. 
De teams spelen gedurende 15 minuten zonder wisselen op een half veld volgens aangepaste regels. 
 
Fair Play-gedachte 
De fair play-gedachte wordt gedragen door alle aanwezigen en komt tot uiting in respect naar 
medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.  
Alle spelers hebben vooraf het Fair Play regelement doorgenomen en een Fair Play contract 
ondertekend. 
 

Woensdag 4 april is de eerste toernooimiddag 

Poule A Poolster 1 

15:30uur Poolster 1 Wildzang veld 2a 

15:50 uur Triangel 1 Poolster 1 veld 2b 

16:30 uur Grundel  Poolster 1 veld 2a 

16:50 uur Poolster 1 Brink  veld 2b 

Poule B Poolster 2 

15:30 uur Poolster 2 Ichtus veld 3A 

15:50 uur Triangel 2 Poolster 2 veld 3b 

16:30 uur Herman Bekius  Poolster 2 veld 3a 

16:50 uur Poolster 2  Mozaiek veld 3b 

 



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

Gezond eten 

Het valt ons op dat een heel aantal kinderen geen gezonde voeding meekrijgen. We zien vaak dingen 

als snoepgoed en cake verschijnen. 

Onze school is een school die erg bezig is met gezonde voeding. We vinden het dan ook erg jammer 

dat er ongezonde dingen worden meegegeven. 

Door middel van het schoolfruitproject zorgen wij ervoor dat de leerlingen 3 X per week op school 

fruit eten. Het zou fijn zijn wanneer u als ouders ervoor zorgt dat de leerlingen de overige dagen een 

gezond tussendoortje en alle dagen een gezonde lunch meekrijgen. 

Voor tips over gezonde voeding kunt u bijvoorbeeld kijken op de site van voedingscentrum.nl. 

 

 

Groep 5/6 

In groep 5/6 is op woensdagochtend en donderdagochtend extra ondersteuning. Juf Linda zal als 

onderwijsassistent deze ondersteuning verlenen. Zij heeft op De Poolster eerder ingevallen bij de 

taalklassen voor juf Loes. 

We vertrouwen op een prettige samenwerking. 

 

Gegevens leerlingenadministratie 

In de Leerlingenadministratie is het belangrijk dat de gegevens die daar geregistreerd staan, zoals 

adresgegevens, telefoonnummers en mailadressen zo actueel mogelijk zijn. Wilt u bij een 

adreswijziging, telefoonwijziging en emailwijziging dit zo snel mogelijk doorgeven aan de 

administratie van de school? Alvast heel erg bedankt. 

agenda 

 

 

 

23 maart Eindpresentatie Culturele Haven 13.00-14.00 uur 

29 maart  Paasviering. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

30 maart Paasvakantie. Alle leerlingen vrij 

2 april Paasvakantie. Alle leerlingen vrij 

3 april Start schoolvoetbaltoernooi 

4 april Schriftelijk verkeersexamen groep 7 en 8 

4 april Voorjaarsschoonmaak 19.00-21.00 uur. Iedereen welkom 

15 mei Ouderontbijt  

 


