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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 22, 1 juni 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! 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! 

 

 

Wereldbuffet op De Poolster 

Maandag 25 juni houden we een Wereldbuffet op De Poolster! 

Ouders en 2 teamleden (juf Freddy en meester Albert) maken eten uit verschillende 

culturen: 

 

* Antilliaans eten 
* Marokkaans eten 
* Surinaams eten 
* Braziliaans eten 
* Pools eten 
* Turks eten       
* Nederlands eten 
* Syrisch eten 
* Egyptisch eten 
 

Het programma is als volgt: 

 

11.30 uur Het buffet is open voor de groepen 1 t/m 4 

11.45 uur Het buffet is open voor de Taalklassen 

12.00 uur Het buffet is open voor de groepen 5 t/m 8 

12.30 uur Er is muziek op het schoolplein, de ouders zijn welkom 

13.00 uur De leerlingen zijn vrij. 

 

De leerlingen eten in de klas. Het drinken wordt verzorgd door de Ouderraad. 

                                                    

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Ouderavond 
Op donderdag 28 juni a.s. om 19.00 uur nodig ik u uit voor een speciale ouderavond op 

De Poolster. 

Op deze avond wil ik u meenemen in de toekomstplannen van De Poolster en de 

formatie/groepen voor 2018/2019. 

U bent allen van harte welkom. Neemt u uw mobieltje mee? Dit heeft u nodig voor één 

van de onderdelen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Albert van Wijk 

 

 
 

 

 

Schoolreisje en schoolkamp 

 

Zoals u weet gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 en de taalklassen dit jaar 

op 22 juni op schoolreisje naar attractiepark Duinen Zathe. Het schoolreisje kost € 25,00 

per persoon. 

Helaas hebben we nog niet van alle leerlingen de betaling ontvangen. Mocht u nog niet 

betaald hebben, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? 

 

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. 

 

Ook het schoolkamp voor groep 7/8 komt er aan. Zij gaan naar de Zandkreek in Hattem 

van 18 tot en met 20 juni. De kosten hiervan zijn € 75,00 per persoon. 

 

Mocht u moeite hebben met het betalen van het schoolreisje of het schoolkamp, 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. U kunt het aanvraagformulier ook 

ophalen bij de administratie van school. Op woensdagochtend en vrijdag de gehele dag is 

Claudia daar aanwezig om u te helpen met de aanvraag.                                        
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Tussendoortje en luch.  

Wilt u uw kind gezond eten meegeven naar school?  

Een croissant is erg vet en niet gezond.  

Denk aan fruit, komkommer of fruittomaatjes.  

Zo zijn wij met elkaar een gezonde school!  

  

 

 
 

 

 

Thema kleuters.  

Van 25 juni t/m 13 juli werken de kleuters over de zomer.  

De kinderen mogen materialen meenemen die over de zomer gaan.  

  

 

Sterren kijken.  

25 juni treden de peuters en kleuters op.  

Om 08.45 uur is er eerst een ouderbijeenkomst.  

Het optreden begint om 09.15 uur. Ouders van deze groepen zijn van harte welkom om 

te komen kijken.  

  

 

 

Fietsen op het schoolplein.  

Hierbij het vriendelijk verzoek aan ouders en kinderen niet te fietsen op het schoolplein.  

Dit kan leiden tot botsingen. Fietsen kunnen in het daarvoor bestemde fietsenrek bij de 

autoparkeerplaatsen worden geplaatst.    

                                                                   

 

agenda 

 

 

 

15 juni Studiedag. Alle leerlingen vrij. Tevens Suikerfeest! 

18 t/m 20 juni Schoolkamp groep 7/8 

22 juni  Schoolreisje groepen 1 tot en met 6 en taalklassen 

25 juni Wereldbuffet. Vanaf 13.00 uur iedereen vrij 

09.15 optreden kleuters en peuters voor ouders van 

deze groepen. 

28 juni Lunch op het Stadhuis voor werkgroep verteltassen. 

Ouderavond vanaf 19.00 uur 

29 juni Schoolfotograaf komt. Geen gymlessen! 

 


