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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 9, 1 maart 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! 

 

 

 

 

Reservekleding voor de kleuters gevraagd 

 

Voor de groepen 1 en 2 (en 3) zijn we op zoek naar reservekleding voor 'ongelukjes'. 

Vooral onderbroeken, leggings en joggingbroeken zijn welkom. Dus heeft u thuis iets 

liggen (in kleine kledingmaten) dat niet meer gebruikt wordt, dan zijn wij er weer blij 

mee! 

 

 
 

 

Knutsel materiaal gevraagd 

Onze kleuters vinden het heerlijk om te knutselen met doosjes, wc rolletjes, eierdozen 

enzovoort. Omdat we er zo hard mee geknutseld hebben, zijn ze nu bijna op. Wilt u 

meesparen voor ons? U kunt de materialen inleveren bij één van de kleutergroepen. 

Alvast bedankt! 

 

 
 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Onderbouwd 

In de groepen 1 en 2 wordt voor voorbereidend rekenen en taal gewerkt met 

Onderbouwd. We kijken naar filmpjes en doen spelletjes. Nu is er voor ouders ook 

Onderbouwd, zodat u thuis nog eens samen met uw kind kan oefenen en samen de 

spelletjes op de computer kan doen. U vindt het op www.onderbouwddigitaal.nl. 

 

           
Veel plezier! 

 

 

Voorleeskampioen  

Woensdag 6 maart gaat onze Poolster voorlees kampioen Selen uit groep 8 mee doen 

aan de kwart finale in Lelystad.  

We wensen haar natuurlijk veel succes en plezier! 

 

  

 
 

 

 

Orthodontist op school  

Wij zijn in Lelystad nu al een aantal jaar bezig met het schoolproject ‘Hou je mond 

gezond’ van het Nederlands Ivoren Kruis. Met deze interactieve onderwijsactie wordt 

aandacht besteed aan het belang van een goede mondgezondheid en wat kinderen hier 

zelf aan kunnen doen. De kinderen van groep 6-7-8 krijgen daarom een gastles 

orthodontie op vrijdag 8 maart 2019.   

 

 

      

http://www.onderbouwddigitaal.nl/
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Mondhygiënist op school  

GGD Flevoland werkt samen met leerkracht aan het verbeteren van de mondverzorging 

van leerlingen door het geven van voorlichtingen. Woensdag 13 maart 2019 komt er een 

mondhygiënist informatie geven over het gebit aan de groepen 2 en 7. Het is geen 

controle.    

 

            

  

  

Verkeersexamen voor groep 7  

 

Op 4 april aanstaande hebben de leerlingen uit groep 7 het schriftelijk verkeersexamen. 

Het praktisch verkeersexamen zal in de week van 13 - 16 mei zijn. 

We wensen alle jongens en meisjes uit groep 7 natuurlijk veel succes met de examens!   

  

  

 

  

 

Eindcito groep 8  

De cito toets zal 17-18-19 april 2019 aanstaande plaatsvinden. De ouders van deze 

groep zullen daarover later meer informatie krijgen.   
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Tweede toetsperiode taalklas: 
De toetsperiode voor de kinderen van de taalklas is achter de rug. Wij zijn blij met de 
vordering die de kinderen hebben gemaakt. Veel kinderen zijn doorgestroomd naar de 
volgende fase. 
Ouders die bij de rapportgesprekken geweest zijn, hebben een goede beoordeling gegeven 
voor de school. Wij zijn blij met deze beoordeling. 

 
 
groepsdoorbroken werken: 
Vanaf deze week is de taalklas gestart met Groeps-doorbroken werken voor de vakken 
rekenen en taal. Dat betekent dat uw kind op niveau gaat werken en misschien in een 
andere klas deze genoemde vakken krijgt. 
 

       
 
 
Inspectie: 
Op 1 april 2019 zal de inspectie een bezoek brengen aan de taalklas. Na afloop worden de 
ouders op de hoogte gebracht van het resultaat. 

     
 

Agenda 

 

 

 

 

8 maart Gastles orthodontie groep 6,7,8 

11 maart Sterrenkijken peuters/kleuters  09.15 uur. Ouders van 

de kleutergroepen zijn welkom 

13 maart Voorlichting mondverzorging groep 2 en 7 

15 maart Studiedag onderbouw. Alleen de leerlingen van de 

groepen 1 tot en met 3 zijn vrij. De andere leerlingen 

gaan gewoon naar school 

1 april Inspectie bezoek taalklassen 

4 april Schriftelijk verkeersexamen leerlingen groep 7 

17-18-19 april Eindcito toets groep 8 

 


