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

 

 
*Nieuwsbrief*  week 15, 17 april 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! 
 

 
Communicatie 
 
Ook in deze tijd van het Corona-virus proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden. 
Al onze communicatie verloopt voorlopig via de mail en/of via klasbord. Wilt u daarom 
beide goed in de gaten houden? Dan blijft u op de hoogte van wat er gedaan kan en 
moet worden.  
 

 
 
 
Chromebook 
 

De afgelopen periode is iedereen druk bezig geweest met het digitaal volgen van de 
lessen. Inmiddels doen bijna alle kinderen mee. 
Wat fijn om te zien dat dat allemaal zo goed gaat. Ook een groot compliment voor alle 
ouders! 
Mocht uw kind niet de beschikking hebben over een laptop of computer om de digitale 
lessen te kunnen volgen, dan kunt u van school een Chromebook lenen. Iedere 
maandagochtend tussen 09.00-10.00 uur kan er per gezin 1 leerling een Chromebook 

komen ophalen op school. De leerling moet dan voor ontvangst tekenen, en u bent als 
ouder/verzorger verantwoordelijk voor het gebruik er van. 
Op vrijdagen tussen 09.00-10.00 moeten de Chromebooks weer worden teruggebracht 
naar school. Wij zullen ze dan in het weekeinde opladen, zodat ze maandag weer mee 
kunnen. 

http://www.poolsterlelystad.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.jufjannie.nl/2013/10/30/klasbord-app-review/&psig=AOvVaw2yp7Nsnr4tPGYlGSChqNOn&ust=1587221822313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjC16Dc7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Een bericht van Meester Sander 
 

Gym Bingo 4 
 

Hallo allemaal 

Week 4 alweer, hopelijk is iedereen nog steeds gezond. Ik heb al een boel leuke filmpjes gehad, daar 

werd ik super blij van, heel erg bedankt!!! 

Probeer ook elke dag lekker te bewegen; doe een Challenge of kijk wat je meer kan doen thuis :  

https://www.bewegingsonderwijslelystad.nl/thuisgymmen/    

Tijd voor de nieuwe bingo! 

Je  kruist het vakje door als je een opdracht gedaan hebt. Probeer op 1 dag 1 rij vol te krijgen voor 

bingo en voor de hele week de hele bingo kaart vol te krijgen. Je kan jezelf uitdagen of een 

wedstrijdje tegen een klasgenootje(s) te doen!  

  

 

Win met een potje 
handje drukken 

Kies een Challenge op 
Bewegingsonderwijs.nl 

Probeer 10x een bal 
tegen de muur te 

gooien en via een stuit 
te vangen 

Doe in 1 min. zo vaak je 
kan een Burpees 

 

Steun op je handen en 
loop met je voeten 

tegen de muur omhoog 

Til 10x een gevulde 
emmer omhoog 

Klim 5x over de tafel en 
kruip er onderdoor 

weer terug 

Doe een de afwas 

Kan jij 20 seconden een 
volle fles met rechte 

armen omhoog houden 

Probeer de bal tussen je 
benen door te stuiteren 

en weer te pakken   

Loop achteruit 10x rond 
de bank 

Loop als een spinnetje 
een rondje door de 

kamer 

Kies een Challenge op 
Bewegingsonderwijs.nl 

Maak een mooie 
stoeptekening van 

jezelf 

5x koppen= gooi een wc 
rol omhoog en probeer 

deze te koppen 

Verlies met een potje 
handje drukken 

https://www.bewegingsonderwijslelystad.nl/thuisgymmen/
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Vergeet niet er een mooie foto of een filmpje van te maken en naar mij te sturen, mail of app naar:  

s.v.brussel@stichtingschool.nl 

06-25481071 

Veel plezier en zet hem op! 

meester Sander  

 

 
Agenda 
 

1.. Alle bezoeken die gepland stonden aan bibliotheek, Kubus, musea e.d. gaan NIET door. 

Deze komen te vervallen.  

2. Alle geplande gesprekken, intake gesprekken, rondleidingen gaan NIET door. Deze worden 

verplaatst naar een later moment.  

3. Fietsenkeuring én theorie examen verkeer voor groep 8 gaan NIET door. Misschien op een 

later moment.  

4. De Koningsspelen gaan dit jaar NIET door.  

5. De Centrale Eindtoets Basisonderwijs gaat dit schooljaar NIET door. Het oordeel van de 

leerkracht is dit schooljaar bindend.  

6. Schoolvoetbal gaat NIET door.  

7. De avondvierdaagse gaat NIET door.         

    

De agenda is voor nu dus helemaal leeg… 

mailto:s.v.brussel@stichtingschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pewinieuws.nl/nieuws-categorie/even/13744-bingo-in-barsingerhorn-2526.html&psig=AOvVaw2iH6P0b1Xd5GY22bW2g_fM&ust=1587222185503000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCxgsrd7-gCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.123rf.com/photo_5571554_de-betrokkenheid-van-de-lege-agenda-ge%C3%83%C2%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-.html&psig=AOvVaw3NdiVxn6INITdVSU-KHqjI&ust=1587221939381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDMtdrc7-gCFQAAAAAdAAAAABAE

