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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 10, 6 maart 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! 

 

 

 

E-waste race groep 6-7-8  

 

WAT IS E-WASTE?   

E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland maar liefst 

twee derde van de totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled. Enorm zonde 

want het zit vol met waardevolle materialen. Gaat u maar eens na wat u mogelijk thuis 

nog heeft liggen: een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? Recyclen kan 

beter door het gemakkelijker en leuker te maken. Dit doen we met de E-waste Race!  

  

DE E-WASTE RACE   

Tijdens de E-waste Race nemen scholieren uit groep 6, 7 en 8 het tegen elkaar op om e-

waste, (kleine) elektronische apparaten, uit de wijk in te zamelen. De school die het 

meeste inzamelt wint een fantastische schoolreis voor de hele klas!  

  

Onze school is hiervoor uitgekozen en krijgt dinsdag 10 maart 2020 een 

gastles.   

  

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie, kijk 

op: https://www.ewasterace.nl/   

  

Op donderdag 8 maart zullen er 5 kliko's geplaatst worden door HVC Lelystad. De 

kinderen kunnen in deze containers klein elektronisch afval verzamelen (alle apparaten 

die in de containers passen die een stekker hebben of op batterijen werken).   

 

                                       

http://www.poolsterlelystad.nl/
https://www.ewasterace.nl/


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

Schoolmelk 

 

Tot 12 juni aanstaande krijgen al onze leerlingen twee keer per week (op dinsdag en op 

vrijdag) gratis schoolmelk aangeboden! Onze school doet namelijk mee aan een 

schoolmelk pilot. 

Met de Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen door 

kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen een beker mee heeft? 

 
 
Thema kleuters 

 
Wij werken in groep 1/2 over ridder en kastelen. We gaan verschillende woorden aan bod 

laten komen, zoals de ridder, het harnas, het schild, het kasteel, de ophaalbrug, de nar 

…enz.  

Als jullie thuis nog boeken en/of andere dingen hebben rond dit thema, dan mogen 

jullie dit altijd meegeven. 

 

Het is  een thema waar onze kleuters veel over weten en kunnen vertellen. Wij zullen 

veel gaan rijmen en letters en klanken leren zoals n, a, r 

 

Natuurlijk staan ook de rekenactiviteiten in het teken van de ridders.   

 

Wij werken aan rekenbegrippen zoals veel en weinig, vol en leeg en wij gaan veel tellen 

en splitsen. Wij leren ook tekenen met een potlood of wasco. 

 

Wie verkleedmateriaal binnen het thema ridder heeft, mag deze altijd meegeven naar 

school.  

Is het u ook gelukt om de themawoorden met uw kind te oefenen?  

 

Alvast bedankt.   

 

De juffen van groep 1/2 

 

                                             
 

 



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

Sterrenkijken 

 

Aankomende dinsdag 10 maart is er sterrenkijken voor de peuters en kleuters. Dit begint 

om 09.15 uur. Vanaf 08.30 uur zijn de ouders al welkom op school. We zullen dan 

vertellen over de taalrijke leeromgeving en apps voor peuters en kleuters. 

Wij verheugen ons op uw komst! 

 

 
 

 

 

Ouderbijdrage 

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

ouderbijdrage wordt 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 maart Sterrenkijken peuters en kleuters. Vanaf 08.30 uur zijn ouders 

van deze groepen welkom 

10 maart Groep 6,7,8 e-waste gastles 

18 maart Groep 6-7 naar het Rijksmuseum 

19 en 20 

maart 

Studiedagen. Alle leerlingen zijn vrij 

31 maart Studiedag Taalklassen. Alleen de leerlingen van de taalklassen 

zijn vrij. De leerlingen van het regulier onderwijs gaan gewoon 

naar school. 

 


