*Nieuwsbrief* week 21, 24 mei 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!

Talentgroepen
Onlangs is er een overeenkomst gesloten tussen Peuterspeelzaal De Dolfijntjes 1 (Go!)
en onze school voor een talentgroep.
In de talentgroep worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. De
kinderen worden in een rijke speel-leeromgeving spelenderwijs uitgedaagd en
ondersteund in hun ontwikkeling. De afstemming en samenwerking van de
Peuterspeelzaal en de onderbouw van de school is daarom van groot belang. Door het
tekenen van het commitment werd uitgesproken dat we samen aan de slag gaan.
In de Flevopost staat hier een mooi stukje over!

https://flevopost.nl/artikel/1016406/onderwijs-en-kinderopvang-in-lelystad-tekenen-voortalentgroepen.html
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Interview met Michiel Rijsberman door Sabrine en Chady uit groep 8
Vorige maand hebben wij een interview gehouden met een gedeputeerde:
Michiel Rijsberman van de Provinciale Staten. Wij hebben het gehad over kunst en cultuur
om dit door te geven aan leeftijdsgenoten. In de bijlage kunt u het interview lezen dat wij
gedaan hebben.
Groetjes Sabrine en Chady
Groep 8

Meester en juffendag
Op 3 juli vieren alle meesters en juffen hun verjaardag!
Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee naar school te nemen.
Daar zorgen wij voor. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Om 12.00 uur is het feest afgelopen en zijn alle leerlingen vrij.
Verder informatie volgt nog.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 28 mei aanstaande komt de schoolfotograaf weer op school!
De fotograaf zal direct om 08.30 beginnen, dus wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd
op school is?
Wij verzoeken u vriendelijk om niet bij het speellokaal te wachten als de fotograaf bezig
is. Dit kan erg storend zijn.
Tijdens schooltijd maken wij al de broer/zus foto’s van de kinderen die bij ons op school
zitten. Vanaf 14.20 uur, nadat de teamfoto is gemaakt, is er gelegenheid om een foto te
laten maken van een leerling met broer/zus die niet op school zitten. Wij kunnen echter
alleen broer/zus foto’s laten maken, geen andere familie of vriendenfoto’s.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Schoolreisjes en schoolkamp
Binnenkort gaan onze leerlingen op schoolreisje en gaat groep 7/8 op schoolkamp.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 25,00 per kind. Het schoolkamp kost € 95,00 per
leerling.
Wilt u, als u nog niet betaald heeft, de betaling zo spoedig mogelijk in orde maken?
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL 93 RABO 0335054617 ten name
van Ouderraad Poolster onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. U kunt
ook contant betalen. Dit kan bij de administratie.
Mocht de betaling een probleem zijn, dan kunt u een aanvraag doen bij Stichting
Leergeld voor financiële ondersteuning. Claudia van de administratie kan u hierbij
helpen.

Verkeersexamen
Onlangs hebben onze leerlingen uit groepen 7 en 8 verkeersexamen gedaan.
Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd!
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Suikerfeest
Binnenkort is het Suikerfeest, de afsluiting van de maand Ramadan.
Mocht u voor het Suikerfeest een dag vrij willen voor uw kind, dan dient u hiervoor een
verlofaanvraag in te vullen. Dit formulier kunt u ophalen bij de administratie.
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Agenda

28
29
30
28

mei
mei
en 31 mei
juni

3 juli

Schoolfotograaf komt
Studiedag. Alle leerlingen vrij
Hemelvaart. School gesloten. Alle leerlingen vrij
Schoolreisjes groep 1 t/m 6 en taalklassen. Groep 7 en
8 zijn vrij
Meester en juffendag. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
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