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*Nieuwsbrief*  week 40, 4 oktober 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! 

 

 

 

Voorstelling “Vreemde vogel” 

 

Vandaag, 4 oktober, zijn de kleuters naar de voorstelling “Vreemde Vogel” in de Kubus 

geweest. Het was een groot succes! De kinderen waren erg enthousiast en deden actief 

mee. 

Gelukkig waren er een heel aantal ouders bereid om de kinderen met de auto naar de 

Kubus te brengen. Heel hartelijk bedankt daarvoor! 

 

 

 
 

EU Schoolfruit 

 

Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat onze school dit jaar niet is ingeloot voor het 

EU schoolfruit project. Geen gratis fruit en groenten dus. Voor komend jaar zijn we in 

ieder geval wel zeker dat we weer meedoen. 

Wilt u er zelf voor zorgen dat u uw kind een gezonde snack en lunch meegeeft naar 

school? 

  

                  
 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Klasbord App 

 

De reguliere groepen (1 tot en met 8) hebben sinds deze week een ouderinformatie app, 

Klasbord. Het gaat hier om een proefperiode. 

De app is volledig afgeschermd en alleen door ouders van de Poolster te gebruiken. 

Iedere ouder heeft een formulier ontvangen met daarop een code waarmee u zich kunt 

aanmelden voor Klasbord. 

Mocht u de brief niet meer in bezit hebben, dan kunt u deze nogmaals bij de leerkracht 

vragen. In januari 2020 zullen wij de app evalueren en vragen om uw mening. 

 

 
 

Postbode 

 

Binnenkort zal er bij de kleuters een echte postbode in de klas op bezoek komen! 

We vinden het spannend om te kijken wat een postbode allemaal met onze brieven en 

kaartjes doet! 

 

 
 

 

Kinderboekenweek 

 

Zoals u weet is afgelopen woensdag op ludieke wijze de Kinderboekenweek gestart. Het 

thema van de Kinderboekenweek is: “Reis mee!”.  Tijdens de Kinderboekenweek zullen 

we een heel aantal leuke activiteiten met onze leerlingen ondernemen. 

 

Op 18 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek.  

Om 13.00 uur zal er eerst een voorleeswedstrijd zijn voor de hogere groepen. 

Vanaf 14.00 – 14.30 uur is er een kijkmiddag voor ouders over het landenproject. 

U bent dan van harte welkom! 

 

 

Agenda 

 

 

 

11 okt. Studiedag. Alle leerlingen vrij 

18 okt. Kijkmiddag voor ouders 14.00 – 14.30 uur 

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

 


