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

 

 

*Nieuwsbrief*  week 13, 1 april 2019 

 

 

 

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! 

 

 

 

Inspectiebezoek Taalklassen 

Op maandag 1 april heeft de inspectie voor onderwijs onze taalklassen bezocht. Ik ben er 

bijzonder trots op dat ik u kan vertellen dat de school op alle onderdelen (indicatoren) 

een VOLDOENDE heeft gehaald. 

Het definitieve rapport ontvangen we over ongeveer 3 weken. We zullen u daarover 

informeren. 

Team Taalklassen van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. 

 
 

 

 

Voorstelling groep 6,7 en 8 

Op 3 april aanstaande gaan de leerlingen van groep 6,7 en 8 naar de Kubus voor de 

voorstelling Popband in Concert. 

We gaan er op de fiets heen, dus deze leerlingen moeten deze dag op de fiets naar 

school! 

 

 
 

 

 

Studiedag van 10 april komt te vervallen 

 

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de studiedag van 10 april aanstaande niet 

door. De kinderen moeten deze dag gewoon naar school. Op 9 april is er wel een 

studiedag. Dan zijn alle leerlingen een dag vrij. 

 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Compliment aan onze ouders! 

 

Graag willen wij een compliment geven omtrent het ziekmelden van uw kind. 
We merken dat er steeds meer ouders zelf op tijd hun kind ziekmelden i.p.v. dat de school u 
moet bellen als uw kind afwezig is. Wij zijn erg blij met deze vooruitgang. 
Ziekmelden kan al vanaf 7.45 uur, maar graag vóór 8.30 uur. 
 

 
 

 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april worden zoals u weet de koningsspelen 

gehouden. Wat fijn dat zoveel ouders zich hebben 

aangemeld! De hulpouders zijn daarom ook rond! Volgende 

week zullen de hulpouders nog een brief ontvangen met wat 

extra informatie.  

Let op: Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7-8 

en uit de groep blauw meegedaan met het jaarlijkse 

voetbaltoernooi. Beide teams hebben erg goed gespeeld 

en zijn door naar de volgende ronde. Woensdag 3 april 

worden de vervolgrondes gespeeld.  

 

Kinderboerderij  

 

Op dinsdag 2 april aanstaande gaan de kleutergroepen onder schooltijd naar de 

Kinderboerderij! 

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel zoeken wij ouders die deze ochtend kunnen 

rijden. 

Groep 1 gaat van 09.00 uur tot ongeveer 0.00 uur en groep 2 van 10.00 uur tot 

ongeveer 11.00 uur. 

Mocht u deze dag in de gelegenheid zijn te kunnen rijden, wilt u dit dan doorgeven bij de 

leerkracht? 

Voor alle kinderen hebben wij stoelverhogers en of kinderzitjes nodig. Wilt u deze aan uw 

kind meegeven deze dag? 
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Verkeersexamen groep 7 

Volgende week vrijdag (5 april) is het theorie verkeersexamen voor groep 7. In mei 

zullen de kinderen praktijk examen doen. 

 

 

 

Schoolreisjes en schoolkamp/aanvragen stichting Leergeld 

 

Op 28 juni aanstaande gaan de groepen 1 tot en met 6 en de taalklassen op schoolreisje. 

Komende week ontvangt u hierover een brief. De kosten van het schoolreisje zijn € 25,00 

per kind. 

Van 16 tot en met 19 juni gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. Ook hierover worden 

de ouders in de komende week geïnformeerd. De kosten van het schoolkamp zijn           

€ 95,00 per kind. 

 

U kunt het bedrag, onder vermelding van de naam (namen) van uw kind(eren) 

overmaken op rekeningnummer NL 93 RABO 0335054617 ten name van Ouderraad 

Poolster. Let op: Dit is een nieuw bankrekeningnummer! 

 

Mochten de betaling van schoolreis en/of schoolkamp een probleem zijn, dan kan 

Stichting Leergeld u ondersteunen. 

Op woensdag 3 april van 08.30 uur tot en met 09.00 uur kunnen Albert en Claudia u 

helpen om een aanvraag bij Stichting Leergeld te doen. 

Zij zullen dan in de middenruimte zitten. 

 

Meer nieuws over stichting leergeld: Dit schooljaar is de Stichting tevens bereid om 

te helpen bij de betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage! Dit doen ze tot een 

maximum van € 15,00 per kind. Ook deze aanvraag kunnen wij voor u verzorgen. 

Daarnaast heeft Stichting Leergeld mogelijkheden om te ondersteunen bij leerlingen die 

komend schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Zij kunnen voor mensen met 

een krappe beurs een starterspakket leveren (met daarin de eerste benodigdheden aan 

schoolspullen als schriften en een rugzak, maar ook kunnen zij overgaan tot de aanschaf 

van een laptop voor uw kind. Al deze aanvragen kunt u doen bij Stichting Leergeld 

Lelystad, of een aanvraag indienen via Claudia van de administratie. Zij is op 

woensdagen en vrijdagen op school. 

 

 

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag bij Stichting Leergeld voor financiële hulp doen? 

Kom gerust langs. 
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Agenda 

 

 

 

1 april Inspectiebezoek taalklassen 

2 april Kleutergroepen gaan naar de kinderboerderij. 

Stoelverhogers mee! 

3 april Hulp bij aanvragen stichting leergeld van 08.30 -09.00 

uur op het pleintje. 

Groep 6,7,8 naar de Kubus OP DE FIETS! 

5 april Schriftelijk verkeersexamen leerlingen groep 7  

9 april Studiedag. Alle leerlingen vrij 

12 april  Koningsspelen! Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

17-18-19 april Eindcito toets groep 8 

 


