*Nieuwsbrief* week 25, 26 juni 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze Poolster-leerlingen,
Hierbij ontvangt u de laatste 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!
Laatste schoolweek
De Zomervakantie is er bijna. Vrijdag 3 juli om 12.00 uur komen de kinderen naar buiten
en wensen we iedereen een hele fijne vakantie.
Na de vakantie beginnen we weer op maandag 17 augustus.
De schooltijden zullen weer zijn, zoals u dat van ons gewend bent: 8.30-14.15 uur.
We weten nog niet wat de komende tijd zal brengen aan Corona maatregelen. Mocht er
toch nog wat veranderen, zullen we u in de laatste week van de vakantie informeren.
Wat we houden na de vakantie is dat we de kinderen opvangen op het schoolplein en dat
ouders buiten het hek blijven.
We gaan wel nadenken hoe we de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs na de
zomer weer vorm kunnen gaan geven. Het is nu nog te vroeg daar iets over te vertellen.
De kalender van het schooljaar krijgt u in de eerste schoolweek na de vakantie. Wilt u al
precies weten wanneer de vakanties en studiedagen zijn? U kunt daarvoor terecht op
onze website.
Wij wensen u en uw kinderen een hele fijne vakantie!
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Juf Cynthia is met zwangerschapsverlof

Onze juf Cynthia van groep 6,7,8 is afgelopen week met zwangerschapsverlof gegaan. Ze zal,
als alles goed is, eind november weer terug zijn op school.
Wij wensen haar een heel fijn zwangerschapsverlof!

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en cultuur Flevoland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen
en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles,
schilderen, theaterschool of andere creatieve clubs. Mocht u uw kind willen aanmelden om
via het Jeugdfonds aan een activiteit deel te nemen, dan kunt u hiervoor een
aanvraagformulier ophalen bij de administratie, en de aanvraag indienen via de
intermediairs van de school. Dit zijn Sander (gymdocent) voor Sport en Claudia
(administratie) voor Cultuur.

Agenda

30
30
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Afscheid groep 8 vanaf 15.00 uur. Nadere info volgt.
Afscheid aantal leerlingen van de taalklas (onder schooltijd)
Laatste schooldag voor de vakantie. Alle leerlingen 12.00 uur uit
Eeste schooldag na de vakantie. Start 08.30 uur!
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