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*Nieuwsbrief*  week 38, 20 september 2019 

 

 

 

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

 

Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief. 

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! 

 

 

 

Bericht van gymmeester Sander over de Nationale sportweek: 

Volgende week, 21 t/m 29 september is er weer nationale sportweek. Er worden daarom 

verschillende leuke en sportieve dingen georganiseerd, zoals u laatst misschien al in de 

flyer heeft kunnen lezen. Daarom is er op woensdag 25 september een open gymles. 

Dat betekent dat alle (groot)ouders welkom zijn om een keer te komen kijken/mee te 

doen! Hopelijk zie ik u allemaal tijdens de gymles. 

Lelystad Kenniscentrum Talent 

We starten na de nationale sportweek ook weer met de naschoolse sport 

activiteiten: 

Kleuters+    voor groep 1 en 2 

Gym+    voor groep 3,4 en 5 

Sport+   voor groep 6,7 en 8 

Het LKT organiseert gratis verschillende leuke extra lessen na schooltijd waar kinderen 

lekker kunnen bewegen, veel plezier kunnen hebben en ook wat leren. Deze activiteiten 

zijn elke week tot de zomervakantie, behalve op feestdagen en vakanties. Extra leuk: uw 

kind ontvangt een mooi sportshirtje met het LKT logo, om aan te trekken tijdens het 

sporten. Uw kind mag het shirtje ook houden als het tot de zomervakantie deelneemt. 

Schrijf u snel in via deze link, de QR code of ga naar https://tinyurl.com/LKT2019-2020. 

Er is plaats voor 20 kinderen per activiteit. 

 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vD4g0IMbJU2_EyigBVrDRj-OraLtjy1BtrWoArj4JWxUQzEwQUhOUlAwUEE5OTJEWlVGWEZEMzJPMCQlQCN0PWcu
https://tinyurl.com/LKT2019-2020
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Komende studiedagen: 

 

Op maandag 23 september aanstaande hebben de groepen 1 tot en met 3 een 

studiedag. De leerlingen van groep 1 tot en met 3 zijn dan vrij. Alle andere leerlingen 

moeten wel naar school. 

 

Op vrijdag 11 oktober aanstaande zijn alle leerlingen vrij. Er is dan een studiedag voor 

de hele school. 

 

 
 

 

 

 

Leefstijlweek 

 

Volgende week van maandag 23 t/m 27 september is het op De Pooster Leefstijlweek  

In samenwerking met het Sociaal Wijkteam van bureau Welzijnszorg en de GGD is er de 

gehele week een aantrekkelijk lesprogramma voor alle leerlingen rondom het thema: 

Slapen-Rust-Bewegen. 

Zo beginnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 op maandag met een bootcamp in de 

gymzaal. 

Op dinsdag verzorgt huisarts Dr. Habryka een ervaringsgerichte gastles en gaan de 

taalklassen een kijkje nemen in het Gezondheidscentrum. 

Woensdag is een dag met smaaklessen en gaan er twee groepen op bezoek bij boerderij 

De Polderkip. 

Donderdag worden gastlessen verzorgd met als thema ‘slapen’ 

Op vrijdag is er voor de groepen 1 en 2 yogales. 

Ouders zijn op deze dag van harte welkom van 8:45uur-10:15 uur voor de interactieve 

theater voorstelling, en zullen worden verwend met lekkere hapjes, gemaakt door de 

leerlingen van 6/7/8. Een uitnodiging voor deze theatervoorstelling treft u bij de 

nieuwsbrief aan. 
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Bericht van de leerplichtambtenaar 

 

Nog een bijlage bij het sternieuws; Een bericht van de leerplichtambtenaar van 

Gemeente Lelystad. Zij heeft onlangs bij ons op school de “Kom op tijd actie” gehouden. 

De uitslag hiervan treft u in haar brief aan. 

 

Belangrijk is dat ouders hun kind op tijd afmelden. Tussen 08.00 – 08.30 uur kunt u uw 

kind afmelden wanneer uw kind ziek is. 

Mocht uw kind naar de tandarts of dokter moeten, dan verzoeken wij u de afspraak na 

schooltijd in te plannen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u dit ook telefonisch aan ons 

doorgeven. 

Wanneer uw kind in andere gevallen niet naar school kan, dan dient u vooraf een 

verlofaanvraag in te dienen. Pas na goedkeuring van de directeur kunt u uw kind 

thuishouden van school. Mocht u geen goedkeuring hebben gehad, of geen aanvraag 

hebben gedaan, dan is uw kind Ongeoorloofd Afwezig. Wij moeten hiervan melding doen 

bij de leerplichtambtenaar. 

Ook voor een kind dat 4 jaar is dient u een verlofaanvraag in te dienen. Een 4-jarige is 

namelijk niet leerplichtig, maar wel schoolplichtig.  

 

 
 

 

 

Thema Kleuters 

 

Maandag 30 september starten de kleuters met een nieuw thema: Boeken. 

Uiteraard mogen de kinderen een leuk boek van huis meenemen. 
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Overblijfouders 

 

De kleutergroepen zoeken nog overblijfouders. Bent u beschikbaar tussen 11.30–12.00 

uur en wilt u helpen op school, dan kunt u zich aanmelden bij één van de kleuterjuffen. U 

ontvangt hiervoor een kleine vergoeding. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp! 

 

 
 

 

 

Kinderboekenweek 

 

Vanaf 2 oktober aanstaande start de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Reis mee! 

We sluiten de kinderenboekenweek weer af met onze voorleeswedstrijd op 18 oktober 

aanstaande. 

 

 

 

4 oktober 

 

Vrijdag 4 oktober gaan de kleutergroepen 1 en 2 naar de voorstelling “Vreemde vogel” in 

de Kubus. De voorstelling is van 10.30 – 12.00 uur. 

Mocht u deze dag mee willen rijden, dan kunt u zicht hiervoor aanmelden bij de 

kleuterjuffen. Stoelverhogers zijn op school aanwezig. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw aanmelding. 

 

 

 
 

Reservekleding 

 

Heel graag zouden we op school wat reservekleding in diverse maten (vooral 

kleutermaten) willen hebben. Mocht u makkelijk zittende kleding over hebben (vooral 

ondergoed, leggings en joggingbroeken zijn zeer gewenst), dan zouden we die graag op 

school gebruiken. U kunt deze inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Alvast bedankt! 
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Agenda 

 

 

 

23 sept. Studiedag groep 1 t/m 3. Alleen deze leerlingen zijn 

vrij. Alle andere leerlingen komen gewoon naar school. 

25 sept Open gymlessen. (groot)ouders welkom./ 

Mr vergadering 15.00 uur 

27 sept Theatervoorstelling voor ouders van 09.00 -10.15 uur 

2 okt. Start kinderboekenweek 

4 okt. Kleuters naar voorstelling in de Kubus 

11 okt. Studiedag. Alle leerlingen vrij. 

18 okt.  Voorleeswedstrijd 13.00 uur 

19-27 okt Herfstvakantie. Maandag 28 oktober weer naar school 

 

 


