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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 16, 17 april 2019 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief van onze school. Deze keer op een andere dag 

dan gewoonlijk. Dit is omdat het aanstaande vrijdag Goede Vrijdag is, en de school dan 

is gesloten. Aansluitend is het twee weken vakantie. 

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! 

 

 

Oude koeienverbranding 

 

Het zal u niet vreemd in de oren klinken wanneer we zeggen dat we het belangrijk 

vinden dat  we ‘prettig met elkaar omgaan’. Voor het ene kind is dat gemakkelijker dan 

voor een ander kind. De meeste kinderen gaan prettig met elkaar om: ze zijn lief en 

aardig voor elkaar en zijn zelfs in staat om andere kinderen een compliment te geven.  

Desondanks komt het voor dat kinderen ruzie hebben. Dit kan variëren van een welles-

nietesruzie tot een schoppen en slaan-ruzie. Ook oude koeienruzies komen regelmatig 

voor. Bij een oude koeienruzie wordt teruggegrepen naar ruzies van vroeger: er worden  

oude koeien uit de sloot gehaald. 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om op een correcte manier ruzies op te 

lossen. De afgelopen weken hebben alle groepen in het kader van de Sociaal Sterke 

Groep daar al hard aan gewerkt. Ook de komende weken gaan we daar verder mee. We 

verwachten daarbij wel dat er na donderdag 18 april geen oude koeien meer uit de sloot 

worden gehaald. Daarom worden op donderdag 18 april alle oude koeienruzies verbrand. 

We doen dit met alle kinderen  op het voetbalveld van het schoolplein. Ook alle ouders 

en verzorgers zijn daarbij om 8.35 uur van harte welkom.  

De oude koeienverbranding maakt onderdeel uit van een nieuwe methodiek. Het is niet 

alleen het einde van ruzies met een verleden, maar tevens het startpunt van een nieuwe 

manier van omgaan met conflicten. T.z.t. ontvangt u hierover meer informatie. 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

Unit onderwijs in de onderbouw 

 

Na de zomervakantie willen we in de onderbouw beginnen met Unit Onderwijs. 

Dat betekent dat kinderen nog meer op hun eigen niveau kunnen werken. 

Als eerste aanzet hiervoor gaan we na de meivakantie op dinsdag middag, woensdag 

middag en vrijdag middag werken met gemengde groepjes. Hierin zitten kinderen van 

groep 1,2,en 3. 

Wij als onderbouw leerkrachten Jantine,Ina, Greja en Theo verdelen ons over de 

gemengde groepen. 

De intern Begeleidster Chequita zal ons hierin ondersteunen. 

De kinderen kunnen dan rustig wennen aan een nieuwe manier van werken. 

De jongste kleuters die nog maar pas op school zijn, doen hier nog niet aan mee. Zij 

blijven deze middagen spelen en werken met hun eigen klasgenootjes onder leiding van 

Francoise. 

Na de zomervakantie gaan wij deze manier van werken verder ontwikkelen. 

Wij kijken ernaar uit om ons onderwijs nóg beter af te stemmen op het niveau van uw 

kind. 

 

 
 

 

Koningsspelen 

Wat fijn dat er zoveel hulp was van ouders tijdens de Koningsspelen. Mede door alle 

hulpouders, was het een enorm geslaagde ochtend! Wij hopen dat u zich volgend jaar 

weer op geeft. 

 

 
 

 

Oudermiddag groep 6-7-8 

 

Op donderdag 16 mei 2019 van 14:00 - 14:30 uur vindt er een oudermiddag plaats voor 

de ouders van groep 6-7-8. Wij werken op dit moment aan het thema Helden. Dit willen 

de leerlingen u graag deze middag presenteren. Iedereen werkt op zijn of haar eigen 

manier om zoveel mogelijk informatie over een held aan u te tonen.  

 

 



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

Agenda 

 

 

 

19 april Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij! 

20 april-5 mei meivakantie 

6 mei Weer naar school 

16 mei Oudermiddag groep 6-7-8 14.00-14.30 uur 

 


