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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 47, 23 november 2018 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u 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! 

 

 

 

Leefstijl (gezondheidsweek) 

 

De afgelopen week stond op school in het teken van gezondheid. 

Zo was huisarts Dr. Habryka op 12 november de gehele dag op school. Samen met   

Elleke Leijten van Welzijnszorg kregen alle groepen een informatieve 

en aansprekende huisartsenles. Tijdens de gymlessen werd er in de gymzaal een 

fanatieke bootcamp verzorgd. 

Dinsdag 13 en donderdag 15 november stonden in het teken van 'gezond eten'.       

Fiona Zwarteveen verzorgde smaaklessen en lessen over de schijf van 5. Ook ging 

taalklas rood een bezoekje brengen aan het gezondheidscentrum. Ze kregen een mooie 

rondleiding. Een diëtiste verzorgde woensdag een energie-balans les in de gymzaal met 

het spel 'Over de streep’ voor de groepen 5 t/m 7. 

Woensdag 21 november was de afsluiting van de gezondheidsweek met een interactief 

theaterprogramma voor ouders, gevolgd door een gezellig ouderontbijt. 

Het was een mooie afsluiting van een leuke week. 

            foto van de interactieve theatervoorstelling     
“voor je het weet zijn ze groot”.                       

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Kinderpostzegels 

Stichting Kinderpostzegels wil alle kinderen van de groepen 7 en 8 hartelijk bedanken voor 
hun fantastische bijdrage. 
Zij hebben maar liefst een bedrag van € 1.809,- in onze wijk opgehaald! Het zal worden 
overgedragen aan een instantie voor kwetsbare kinderen. 

 

 

Nieuws over Sinterklaas 

In de brief die bij de nieuwsbrief zit, leest u meer over het Sinterklaasfeest dat wij zullen 
houden op onze school. Hulpouders hebben inmiddels mooie Sinterklaasversieringen 
opgehangen op school. Heel erg bedankt daarvoor. Het ziet er gezellig uit! 

In een aantal groepen hebben de kinderen lootjes getrokken. U heeft hierover een 
begeleidende brief ontvangen. Op 4 december moeten alle surprises worden ingeleverd op 
school. Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Alle leerlingen zijn deze dag om   
12.00 uur vrij. We maken er een mooie dag van!  

                                                                

 Schoen zetten maandag 27 november 

   

De sint en pieten zijn weer in het land!  

Dinsdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten.  

Dit mag een eigen schoen zijn of een zelf geknutselde schoen.  

Woensdag 28 november gaat de deur om 08.25 open.   
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Schoolfruit 

 

Het schoolfruitproject is weer begonnen! Drie maal per week ontvangen we voor alle 

kinderen gratis fruit of groenten. Dit eten we op woensdag, donderdag en vrijdag. Op 

deze dagen hoeft u uw kind geen tussendoortje mee te geven. Iets te drinken kan 

natuurlijk wel. 

Wilt u de overige dagen (maandag en dinsdag) uw kind zelf een (gezond) tussendoortje 

meegeven? 

                                                                                   

Portfoliomappen 

 

Graag willen wij de portfoliomappen weer terug hebben op school. Mocht u deze nog niet 

hebben ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

Lelystad vol Muziek 

Zit je in groep 5 of 6 en wil je nog meedoen aan de muzieklessen van Lelystad vol 

Muziek? Geef je dan snel op.  

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar bij blokfluit, slagwerk, viool en klarinet/saxofoon. 

De kosten zijn € 99,50 voor een jaar lang muziekles van een vakdocent van de Kubus. 

Deze kosten kunnen door het Jeugdcultuurfonds worden vergoed als de kosten een 

probleem zijn.  

Aanmelden kan via https://www.dekubuslelystad.nl/lelystadvolmuziek . Voor informatie 

over het Jeugdcultturfonds kunt u kijken op de website  

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad 

                                                

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad
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Agenda 

 

 

 

 

26 november  Studiemiddag alleen voor de taalklassen. Deze 

leerlingen zijn ‘s middags vrij. De kinderen in het 

regulier onderwijs gaan de hele dag naar school 

27 november Schoen zetten 

29 november 09.15 uur Sterrenkijken peuters/kleuters 

4 december Inleveren surprises 

5 december  Sinterklaasfeest. Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

7 december  Studiedag groep 1 t/m 3. Deze leerlingen zijn vrij, de 

andere leerlingen gaan gewoon naar school. 

 


