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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 20, 18 mei 2018 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief in digitale vorm.Mocht u de nieuwsbrief nu niet digitaal 

hebben ontvangen, geeft u uw juiste e-mailadres dan nog even door aan de leerkracht 

van uw kind? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

Schoolreisje en schoolkamp 

 

Zoals u weet gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 en de taalklassen dit jaar 

op schoolreisje naar attractiepark Duinen Zathe. Het schoolreisje kost € 25,00 per 

persoon. 

Helaas hebben we nog niet van alle leerlingen de betaling ontvangen. Mocht u nog niet 

betaald hebben, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? 

 

Dat kan door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 10 INGB 0004344276 

ten name van schoolfonds de Poolster te Lelystad. Wilt u hierbij de naam en groep van 

uw kind vermelden evenals schoolreis 2018?  

Contant betalen kan ook. Dit kan bij de administratie van de school. 

 

Ook het schoolkamp voor groep 7/8 komt er aan. Zij gaan naar de Zandkreek in Hattem 

van 18 tot en met 20 juni. De kosten hiervan zijn € 75,00 per persoon. 

 

Mocht u moeite hebben met het betalen van het schoolreisje of het schoolkamp, dan is 

het ook mogelijk via Stichting Leergeld Lelystad een aanvraag hiervoor te doen. Zij 

kunnen u dan helpen bij de betaling. De aanvraag kunt u doen via de site www.leergeld-

lelystad.nl 

Onder contact treft u daar een aanvraagformulier aan. U kunt het aanvraagformulier ook 

ophalen bij de administratie van school. Op woensdagochtend en vrijdag de gehele dag is 

Claudia daar aanwezig om u te helpen met de aanvraag.                                        

 

                                        
Jeugdsportfonds 



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

 

Voor mensen met een beperkte beurs is het mogelijk om via het sportfonds een 

aanvraag te doen voor sportlessen voor het kind. Voor aanvragen en informatie kunt u 

terecht bij de gymdocent Sander. Hij is per mail bereikbaar via mailadres 

s.v.brussel@stichtingschool.nl 

 

Wanneer u niet zo veel te besteden heeft kunt u ook voor een aanvraag voor het 

Jeugdcultuurfonds bij school terecht. Contactpersoon daarvan is Claudia van de 

administratie. Via het Jeugdcultuurfonds kunnen wij bijvoorbeeld muzieklessen 

aanvragen, of tekenles of kinderkunstklas. Op de website van De Kubus vind u alle 

mogelijkheden voor kinderen (www.dekubuslelystad.nl). 

 

 

                                                                                      
 

 

 

Schoolfotograaf 

 

 

Ook dit jaar komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar zal dat op vrijdag 29 juni 

aanstaande zijn. Op deze dag komen de gymlessen te vervallen. Nadere informatie over 

de fotograaf volgt t.z.t. 

 

 

 

Aanvraag verlof voor 4 jarigen 

 

 

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn onder ouders over het wel of niet aanvragen voor 

verlof voor 4 jarigen. 

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder 

de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over 

aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Ze zijn daarmee dus schoolplichtig. U 

conformeert zich aan deze regels op de dag dat uw kind op school gaat starten.  

Dit betekent dat, als u uw 4 jarige kind bijvoorbeeld onder schooltijden mee wil nemen 

op vakantie, u hiervoor wel eerst een aanvraag moet indienen. U kunt hiervoor een 

formulier ophalen bij de administratie van onze school. Daar kunt u de aanvraag ook 

weer inleveren. De directeur van de school (Albert van Wijk) dient het formulier te 

onderteken, waarna u als ouders een kopie ontvangt. 

 

 

 

 

mailto:s.v.brussel@stichtingschool.nl


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

School maandag 21 mei gesloten! 

Maandag 21 mei aanstaande is het Tweede Pinksterdag. Alle scholen zijn daarom 

gesloten. Op dinsdag 22 mei zien we graag alle leerlingen weer op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteltassen 

 

Iedere dinsdagmorgen zijn er vrijwilligers op school om ons te helpen bij het maken van 

de mooie verteltassen. Alle ouders zijn hierbij welkom, dus mocht u zin en tijd hebben, 

kom gerust langs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

 

 

 

21 mei Tweede pinksterdag. School gesloten. 

15 juni Studiedag. Alle leerlingen vrij. Tevens Suikerfeest! 

18 t/m 20 juni Schoolkamp groep 7/8 

22 juni  Schoolreisje groepen 1 tot en met 6 en taalklassen 

29 juni Schoolfotograaf komt. Geen gymlessen! 

 


