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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 6, 7 februari 2020 

 

 

 

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! 

Ook op het informatie-scherm bij de nieuwe hoofdingang staat de nodige info! 

 

 

 

 

Meesters- en juffenfeest! 

Op vrijdag 14 februari hebben wij juffen- en meesterfeest! Alle juffen en meesters vieren 

dan hun verjaardag, dus we hebben feest op school. 

De kinderen gaan gewoon naar school van 8.30uur tot 14.15uur. Ze hoeven geen fruit 

mee te nemen, maar wel gewoon een lunchpakketje. Omdat het die dag Valentijnsdag is, 

is het thema: LIEFDE 

                                                    
 

 

Voorjaarsvakantie en studiedagen 

 

Binnenkort is de voorjaarsvakantie (van 15 tot en met 23 februari. Omdat er op 24 en 25 

februari studiedagen zijn, verwachten we de kinderen pas woensdag 26 februari weer op 

school! 

 

 

                

http://www.poolsterlelystad.nl/


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

Bezoek nieuwlandmuseum groep 6,7,8  29 januari 

 

Wij gingen met de auto naar het nieuwlandsmuseum, omdat het heel hard ging regenen 

maar eigenlijk moesten we op de fiets. 

Toen we daar aankwamen stond meester Wim voor het museum en hij ging ons 

begeleiden. Meester Wim werkt daar dus we mochten gratis naar het 

nieuwlandsmuseum. Wist u dat iedereen uit Lelystad in 2020 gratis naar het 

nieuwlandsmuseum kan gaan? 

Dus is het misschien een leuk uitje voor u om daar naartoe te gaan in de 

voorjaarsvakantie. Toen we naar binnen gingen ging meester Wim ons eerst vertellen 

hoe wij ons in een museum moesten gedragen. 

Daarna konden wij onze jassen ophangen aan een kapstok. We kregen een lege stikker 

en daar moesten we onze eigen naam op schrijven. Wij moesten die stikker op ons borst 

plakken, zodat meester Wim onze naam niet zal vergeten. Daarna gingen wij naar een 

grote zaal en het leek een beetje op een bioscoopzaal. 

Er ware daar allemaal stoelen en een hele groten digibord. Meester Wim had een 

presentatie voor ons gemaakt en hij ging ons nog een paar dingen uitleggen. 

Van meester Wim moesten we tweetallen maken om langs de verschillende 

tentoonstellingen te gaan. 

Er waren drie verschillende tentoonstellingen en ze hadden alle drie ook een naam 

namelijk: Het Flevowand, scheepswrakken en Michelle. Iedereen vond het leuk iedereen 

had ook veel geleerd. Per groepje ging iedereen naar de verschillenden onderdelen. 

Flevowand is een hele grote wand en op die wand staat Flevoland van vroeger tot 2016. 

Er was ook en boekje met vragen die we over de verschillende onderdelen moesten doen 

en we moesten beantwoorden. Toen we bij het onderdeel van Michelle, 

Swiftersbandsman en Jan Kistjes  waren vond bijna iedereen het eng maar je zag haar 

skelet. En toen we bij het onderdeel scheepswrakken waren mocht je niets aanraken, 

want anders ging er een alarm af. Toch ging het alarm wel af.  Daarna hebben we nog 

even samen met meester Wim besproken hoe het was. Iedereen heeft het heel leuk 

gehad en we gingen met de auto terug. Het was een goedereis. 

 

Geschreven door Shuly en Yshiqa 

 

 

  
            Dit was Michelle. Dit was Swifterbantman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://flevopost.nl/artikel/468132/swifterbantse-michelle-staat-op-de-archeologische-kaart.html&psig=AOvVaw3t8rWOhEY6XMMH082dIJK1&ust=1581166399756000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJChuv69v-cCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://skullpting.eu/site/nl/projects/new-stone-age/the-stone-age-man/&psig=AOvVaw0fMsjxuWy63trdEeyYr6NY&ust=1581166968272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjezI3Av-cCFQAAAAAdAAAAABAJ


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

Thema kleuters 
 
De kleuters werken van 27 januari tot en met 14 februari over het thema beroepen. 
Natuurlijk mogen de kinderen van huis iets meenemen wat hiermee te maken heeft. 
            
 

 
 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Inmiddels hebben wij van een aantal ouders de ouderbijdrage ontvangen. Van de 

ouderbijdrage worden bijvoorbeeld het sinterklaas- en kerstfeest betaald, de presentjes 

voor de grabbelton, de sport- en speldag, het paasontbijt en de film voor groep 7/8. 

De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL93RABO 0335054617 ten 

name van Ouderraad de Poolster onder vermelding van de naam en klas van uw kind. 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

                                                                                 
 

 
 

 

Agenda 

 

 

 

10 feb. Groep 6,7,8 naar de Kubus. We gaan met de auto! 

12 feb. Ouderontbijt om 09.00 uur 

14 feb. Meesters en juffenfeest thema liefde 

15-23 feb. Voorjaarsvakantie 

24-25 feb. Studiedagen. Alle leerlingen vrij 

26 feb. Portfolio inleveren 

 


