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*Nieuwsbrief*  week 36, 6 september 2019 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u weer de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

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! 

Ook op het informatie-scherm bij de nieuwe hoofdingang staat de nodige info! 

 

 

 

Welkom juf Kaylee 

Vanaf aanstaande maandag 9 september zal juf Kaylee juf Gemmy vervangen. Juf Kaylee 

van harte welkom op De Poolster! 

 
 

 

Unitonderwijs 

U heeft het vast gemerkt, de school is flink verbouwd in de Zomervakantie. De school is 

verdeeld in 3 units: Onderbouw, midden en bovenbouw en Taalunit. 

Leraren en leerlingen hebben hierdoor meer ruimte en zien elkaar aan het werk. Samen 

bereiden de leraren de lesweken voor. 

In de komende periode gaan we nieuw meubilair kopen. Na de Kerstvakantie is de school 

helemaal klaar voor de toekomst. We zullen in januari of februari de school feestelijk 

heropenen. 

 

Algemene ouderavond 

Op 19 september aanstaande is er van 18.30 – 19.30 uur een algemene ouderavond op 

school. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom. 

U komt toch ook? 

 

                        
 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Regel van de week 

De regel van de week is: Kom op tijd! Van u wordt verwacht dat u uw kind op tijd naar 

school brengt. 8.15 uur gaan de deuren open en verwachten we dat alle leerlingen om 

8.30 uur in de klas zijn en de lessen kunnen beginnen.   

De leerplichtambtenaar komt één dezer dagen controleren of iedereen op tijd komt. De 

leerlingen die op tijd zijn krijgen een groene kaart. Leerlingen die te laat komen krijgen 

een rode kaart. Daarop staat wat de gevolgen kunnen zijn van regelmatig te laat komen. 

We zullen u in de volgende Sternieuws vertellen hoe de actie verlopen is.  

 

 
 

 

Lief en leed 

Meester Willem van taalklas Groen is dit weekend 40 jaar getrouwd. Hiervoor is hij 

maandag vrij, juf Natascha zal hem vervangen. Meester Willem: Van harte gefeliciteerd. 

 

Met juf Gemmy gaat het een beetje beter. Gelukkig is juf Gemmy zelf positief over de 

afloop. Ze ligt nog wel in het ziekenhuis van Almere. We wensen haar veel sterkte en een 

voorspoedig herstel. 

 

Meester Wilvid, de man van juf Els die vaak op school helpt in de bovenbouw, heeft twee 

dagen in het ziekenhuis in Harderwijk gelegen. Gelukkig is hij weer volledig aan het 

herstellen. We wensen hem heel veel sterkte en een snel herstel. 

 

Juf Amani heeft ontzettend veel pech gehad met een keukenbrand in haar huis. Juf 

Amani krijgt de tijd om een vervangende woning te vinden. Mocht u ideeën hebben horen 

we dat graag. We wensen voor juf Amani dat ze weer snel haar eigen huis in kan. 

 

 

Leerlingenadministratie:  

Regelmatig komt het voor dat de telefoonnummers van de kinderen afwijken van de 

gegevens die bij ons zijn vastgelegd. Wij doen U dan ook het verzoek om als er de 

afgelopen tijd iets veranderd is in uw gegevens: adres, telefoonnummers, email e.d. dit 

even door te geven bij de leerkracht van uw kind. Dan kunnen wij ons systeem weer up-

to-date maken. Dit geldt ook voor veranderingen in email adressen.  

Wanneer uw kind door ziekte afwezig is, verzoeken wij u om voor 08.30 uur uw kind 

telefonisch af te melden. Wij zijn vanaf 08.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 

250514. 

Alvast bedankt! 
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Oogstevenement Lelystadse Boer 

De kinderen van groep 6-7-8 zijn vrijdag ter voorbereiding op het oogst evenement van 

zaterdag langs geweest op een boerderij. Zij hebben daar een aantal gewassen mogen 

oogsten en hebben daar vervolgens mee gerekend en zullen daar maandag mee gaan 

koken. Het was een leuke ochtend.  

Kijk voor de foto's op de website!  

 

 

 
 

 

 

Omgekeerde 10 minutengesprekken 

Op 9, 10 en (soms) 11 september zijn er weer omgekeerde 10 minuten gesprekken. 

Het is de bedoeling dat alle ouders met hun kinderen hierbij aanwezig zijn. 

U kunt hiervoor intekenen in het schema bij de deur van de klas van uw kind. 

Alvast bedankt! 

 

 
 

Thema kleuters 

De komende 3 weken is het thema bij de kleuters: verkeer. 

De kinderen mogen dingen meenemen die met het thema te maken hebben. 
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Voorstelling vreemde vogels 

4 oktober gaan we met de kleutergroepen naar de Kubus. 

We gaan naar de voorstelling "vreemde vogels". 

Wie kan en wil meerijden? Graag doorgeven aan juf Ina, juf Jantine en juf Greja. 

 

 

Gymlessen kleuters 

Op vrijdagen hebben de kleuters in onze school gymles. Denkt u er aan uw kind op deze 

dag gymkleding mee te geven? Een t-shirt en sportbroekje is voldoende.  

Alvast bedankt! 

 

 

 
 

 

Agenda 

 

 

 

9,10,11 sept. Omgekeerde 10 minuten gesprekken.  

18 sept. Groep 6/7 naar het Rijksmuseum 

19 september  Algemene ouderavond van 18.30-19.30 uur 

23 sept. Studiedag groep 1 t/m 3. Groep 1 t/m 3 vrij 

25 sept. MR overleg 15.00 uur 

4 okt. Kleuters naar voorstelling in de Kubus 

 


