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

 

 
*Nieuwsbrief*  week 13, 3 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! 
 
 

Het corona virus 

Lieve ouder(s), verzorger(s) en kinderen,  

Wat zijn wij trots op jullie! 
Iedereen is thuis druk aan het werk. Er wordt veel gedaan. Wij zien dat natuurlijk. 
Complimenten voor jullie allemaal!  
 

Verder krijgen we nog steeds veel lieve mailtjes met vragen, veel leuke reacties en 
foto’s! We zijn daar echt super blij mee!  
Laten we dit alles vooral ook blijven doen, want zoals jullie deze week gehoord  hebben 
gaat dit zo door tot in elk geval ná de meivakantie. We moeten dan zien hoe het verder 
gaat. We missen elkaar, maar samen moet het lukken om deze tijd door te komen. 
 

                            

http://www.poolsterlelystad.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://shop-uitgeverij-muurkranten.omnisoftonline.be/NL/Product/Details/354&psig=AOvVaw1jwZKuK7gpOVkack99VX3h&ust=1585997848602000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDVj9KMzOgCFQAAAAAdAAAAABAK
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Lied juf Chequita 

 
Onze eigen juf Chequita heeft een prachtig lied gemaakt. Hieronder ziet u daar de link 
van. Met dit lied verwoordt juf Chequita wat wij allemaal voelen. 

Het zou geweldig zijn dat we het lied, als we straks weer naar school gaan, met zijn allen 
kunnen zingen. 
Doen jullie allemaal mee? 
 

https://youtu.be/HK0hjWcbQxw 
 

 
 
 
Laptops 
 
Wij proberen er alles aan te doen dat alle kinderen thuis zoveel mogelijk onderwijs 
krijgen. 
Er zijn op dit moment leerlingen die geen laptop of computer ter beschikking hebben. 
Daar hebben we een oplossing voor bedacht. U heeft hierover via klasbord al een bericht 
ontvangen. 
Per gezin mag er door 1 leerling 1 Chromebook worden opgehaald op school. Het 
ophalen kan op maandagen tussen 09.00 en 10.00 uur. Dit is met uitzondering van 
komende week. Omdat het vrijdag 10 april Goede Vrijdag is, is de school gesloten. U 
kunt de laptop dan op donderdag 9 april inleveren en deze dan dinsdag 14 april weer 

ophalen. Dit omdat het maandag 13 april 2e paasdag is. 
De Chromebook mag uitsluitend gebruikt worden voor schoolwerk. U ontvangt daarom 
geen lader bij de Chromebook. Op vrijdagen dient de Chromebook weer te worden 
ingeleverd op school. Ook dit is tussen 09.00-10.00 uur. Wij zullen de Chromebooks dan 
in het weekeinde opladen, waarna u ze op maandag weer kunt ophalen. Alleen de 
kinderen mogen de Chromebooks ophalen. Uw kind tekent voor ontvangst van De 
Chromebook. Zo kunnen wij het overzicht bewaren. Als ouder bent u verantwoordelijk 
voor het juiste gebruik van de Chromebook en kunt u, indien nodig, met uw kinderen een 
schema maken wie er wanneer op de Chromebook mag. 
Op deze manier kan iedereen deelnemen aan alle lessen. Samen staan we sterk! 
 
 

                                                  

https://youtu.be/HK0hjWcbQxw
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://bs-loshoes.nl/de-school/los-hoes-lied/&psig=AOvVaw1ewcQRI4k2aqQrcFlh9D9u&ust=1585998648732000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDnz8OPzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/p/acer-chromebook-14-cb3-431-c73m-chromebook-14-inch/9200000081101647/&psig=AOvVaw0KZgYs62UmQoLNsWvxMCzX&ust=1586008460182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDh8ou0zOgCFQAAAAAdAAAAABAE
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Bericht van gymmeester Sander 
 
 
 

Gym Bingo 3 

 

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!  

  

 

 

Veel plezier! 

 

 
 
 
 
 
 

Win met een kaartspel Ga 3 min. staand 
schommelen 

Probeer 10x een bal of 
wc rol in een bak of 
wasmand te gooien 

Doe in 1 min. zo vaak je 
kan een Push-up 

 

Ga 3 min. Trampoline 
springen 

Maak 10x een koprol 

(op je bed) 

Gooi in 3 min. Zoveel 
mogelijk keren over met 

een bal  

Doe een boodschapje 
voor( of met) je ouders 

Maak een zo hoog 
mogelijke toren met wc 

rollen 

Hou een fles water zo 
lang mogelijk omhoog 

met je armen recht naar 
voren  

Ren 10x de trap op en 
neer 

Blijf zo lang mogelijk op 
een been staan daarna 

wissel je van been 

Ga 30 min. fietsen Bel bij een vriendje aan 
en ren zo snel mogelijk 
weer naar huis( pas op 

het verkeer) 

Voetbal hoeveel keer 
kan je tegen de lat(paal) 

schieten 

Verlies met een 
kaartspel 
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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.         

    

 
 
Voor nu dus een lege agenda...         
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