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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 5, 1 februari 2019 

 

 

 

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! 

 

 

 

Verteltassen 

 

Elke vrijdagmorgen komen ouders in de bibliotheek bij elkaar om te werken aan 

Verteltassen. Soms is er een workshop. Deze week leerden de ouders om vilt te 

maken. Wilt u ook meedoen, of komen kijken, dat kan iedere vrijdag van 09.00-11.30 

uur in de bibliotheek. U bent van harte welkom! 
 

 

 
 

 

 

Thema kleuters 

Komende week werken de kleuters nog met het thema Winter. De week erna beginnen 

ze met het thema “Beroepen”. De kinderen mogen van huis spullen meenemen over het 

thema. 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Overblijfouders gevraagd 

 

Bij de kleutergroepen vragen wij nog enkele overblijfouders. Bent u in de gelegenheid om 

van 11.30 uur tot 12.00 uur op school te komen helpen en lijkt u dit leuk? Dan kunt u 

zich opgeven bij juf Greja van groep 1. 

Heel hartelijk bedankt alvast! 

 
 

 

 

Schooltraktaties 

 

Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, 

want jarig zijn is feest!  

Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken. 

 

Traktatietips: 

 

*Groente en fruit in een leuk jasje. 

*Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of  

bellenblaas. 

*Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, 

peperkoek, of een mini eierkoek. 

 

Voor meer informatie of leuke traktatie-ideeën kunt u bijvoorbeeld kijken op: 

 

www.euschoolfruit.nl of 

gezondtrakteren.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/
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Bericht van gymmeester Sander: 

Fortnite Battle Royale! 

Maandag 11 februari willen we tijdens de gym een nieuw groot spel gaan doen, Fortnite. 

Het gaat hier om de groepen 3 tot en met 8 en de taalklassen. 

De kinderen mogen dan hun eigen Nerf pistool meenemen en een  

veiligheids-(vuurwerk-)bril. Net als bij de game moeten ze bij dit spel opdrachten halen, 

dansjes doen en kunnen kinderen elkaar tikken met de Nerf pijltjes, dus moeten ze een 

bril dragen voor de veiligheid. Ik zorg voor de pijltjes, deze hoeven niet mee en heb een 

aantal reserve brillen en pistooltjes voor als kinderen dit niet hebben. Toevallig was er op 

het jeugdjournaal ook net een stukje over dus als u het leuk vindt:  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2269861-deze-kinderen-spelen-fortnite-in-het-echt.html 

 

Ik heb er al zin in! Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag.  

Met sportieve groet, Sander 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

13 februari 08.30 uur ouderontbijt 

14 febr. Studiemiddag. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

15 febr. Studiedag. Alle leerlingen vrij. Aansluitend 

voorjaarsvakantie! 

16 febr.-24 febr. voorjaarsvakantie 

25 febr. Studiedag. Alle leerlingen vrij 

26 febr. Weer naar school! 

26-27 februari Portfoliogesprekken 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2269861-deze-kinderen-spelen-fortnite-in-het-echt.html

