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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 20, 6 april 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! 

 

 

 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

 

Afgelopen woensdag was de eerste dag van het schoolvoetbaltoernooi. Onze school doet 

hier met twee teams aan mee. Beide teams zijn combinatieteams van jongens en 

meisjes. 

Hier zijn de uitslagen van afgelopen woensdag: 

 

Poolster 1 – Wildzang  1-2 

Triangel 1 - Poolster 1  2-2 

Grundel - Poolster 1   1-0 

Poolster1 – Brink   0-5 

 

Poolster 2 – Ichtus   1-4 

Triangel 2 – Poolster 2  3-2 

Herman Bekius – Poolster 2  3-1 

Poolster 2 – Mozaïk   2-0 

 

Goed gedaan allemaal! We zijn heel trots op al onze leerlingen!! 
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MR verkiezingen 

 

Zoals bij u bekend zijn er onlangs MR verkiezingen gehouden voor onze school. 

De uitslag van de verkiezing is nu bekend! 

Wij heten Ana Meuleman en Ana Achterberg van harte welkom bij onze 

Medezeggenschapsraad! 

Namens de school zitten meester Leo en juf Jantine in de MR. 

 

 

Kinderboerderij 
 
De kleutergroepen 1 en 2 gaan op donderdag 12 april naar de kinderboerderij (tegenover de 
Koploper). Dit is onder schooltijd en hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Wilt u uw kind 
op deze dag wel gewoon eten en drinken meegeven? 
Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar ouders die kunnen en willen rijden. Indien nodig zijn er 
stoelverhogers op school aanwezig. Mocht u zich willen aanmelden, dan kan dat via de leerkracht 
van uw kind. Alvast bedankt! 
 

 
 
 
Thema Kleuters 
 
Van 16 april tot en met 26 april is het thema bij de kleuters: Het Lichaam. 
Mocht u hierover materiaal of informatie hebben, dan is dat meer dan welkom op school. 
 
 
Sterren kijken 
 
Op donderdag 26 april gaan we weer sterren kijken. Deze keer is het de beurt aan de peuters en de 
kleuters. De ouders van deze leerlingen zijn van harte welkom om 09.00 uur. Voor die tijd kunnen 
deze ouders koffie of thee in school drinken. 
 
 
Schoolfruit 
 
Helaas komt er binnenkort een einde aan het schoolfruitproject. De week van 16 tot en met 20 april 
zal de laatste levering zijn. Wilt u uw kind na deze periode ook weer zelf gezonde lunches en 
tussendoortjes meegeven? 
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Studiedagen 
 
Op dinsdag 10 april hebben de taalklassen een studiedag. De kinderen van het regulier onderwijs 
gaan deze dag gewoon naar school. 
 
Op woensdag 11 april aanstaande hebben de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 een studiedag. 
De leerlingen van de taalklassen hebben deze dag gewoon les. 
 
 
Schoolreisje 
 
De groepen 1 tot en met 6 en de taalklassen gaan dit jaar op 22 juni op schoolreisje naar 
attractiepark Duinen Zathe. 
De kosten hiervoor zijn € 25,00 per leerling. Hierbij zijn de lunch en busrit inbegrepen. 
Wilt u het bedrag uiterlijk donderdag 26 april betalen? 
 
Dat kan door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 10 INGB 0004344276 ten name van 
schoolfonds de Poolster te Lelystad. Wilt u hierbij de naam en groep van uw kind vermelden evenals 
schoolreis 2018?  
Contant betalen kan ook. Dit kan bij de administratie van de school. 
 
Mocht u moeite hebben met het betalen van het schoolreisje, dan is het ook mogelijk via Stichting 
Leergeld Lelystad een aanvraag hiervoor te doen. Zij kunnen u dan helpen bij de betaling. De 
aanvraag kunt u doen via de site www.leergeld-lelystad.nl 
Onder contact treft u daar een aanvraagformulier aan.  
 

 
 
 
Verteltassen 
 
Iedere dinsdagmorgen zijn er vrijwilligers op school om ons te helpen bij het maken van de mooie 
verteltassen. Alle ouders zijn hierbij welkom, dus mocht u zin en tijd hebben, kom gerust langs! 
 
agenda 

 

 

 

10 april Studiedag Taalkassen. Leerlingen van de taalklas vrij. Leerlingen 

van groep 1 tot en met 8 gaan gewoon naar school. 

11 april Studiedag groep 1 tot en met 8. Taalklassen gaan gewoon naar 

school. 

12 april Groepen 1 en 2 naar de kinderboerderij onder schooltijd. 

26 april Sterren kijken. Ouders van peuters en kleuters zijn van harte 

welkom vanaf 09.00 uur. 

15 mei Ouderontbijt 

22 juni  Schoolreisje groepen 1 tot en met 6 en taalklassen 

 


