
 

Nieuws 

  14-15 september  

Leerlingen vrij 

30 september 

Start kinderboekenweek 

9 oktober 

Voorleeswedstrijd 

Sterrenkijken Team 

10-18 oktober 

Herfstvakantie 

19 oktober  

Studiedag. Alle leerlingen 

vrij 

Kalender 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. Zoals u kunt 

zien heeft de nieuwsbrief een heel nieuwe lay-out 

gekregen! 

U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op de 

website: www.poolsterlelystad.nl 

Op de website kunt u van alles over onze school 

vinden. Het is zeker een kijkje waard! 

 

 

 
 Klasbord 

Wat fijn dat al zoveel ouders zich hebben 

aangemeld op klasbord. 

Heeft u zich nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo 

spoedig mogelijk doen? 

De code kunt u krijgen bij de leerkracht. 

Via klasbord krijgt u informatie over de groep. 
 

Voor de kleuters: 

Gym 

Op vrijdag gymmen de kinderen van groep 1 en 2. 

Wilt u dan gymkleren meegeven? 

Kinderen mogen ook makkelijk zittende kleding aan 

bijv. een joggingbroek met een shirt. 
 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


Thema kleuters: 

De kleuters werken van 7 september tot en met 9 oktober over kunst en over 

boeken. 

Materialen over het onderwerp mogen mee naar school genomen worden. 

Victory boogie woogie van Mondriaan 

 

 

Dit schooljaar mogen we een aantal nieuwe stagiaires verwelkomen binnen 

onze school. Ze stellen zich even aan u voor: 

 

Madelon 

Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Madelon van de Brug en ik ben 

18 jaar oud. Dit jaar zal ik meedraaien als onderwijsassistent (in opleiding ) in 

unit 6/7/8. De opleiding die ik volg is onderwijsassistent/pedagogisch 

medewerker en ik zit in leerjaar 3. Ik kijk er erg naar uit om dit schooljaar 

stage te lopen op deze gezellige school. 

  

Met vriendelijke groet, 

Madelon van de Brug 

 

 

Emma 

Bij deze wil ik me graag even voorstellen, ik ben Emma Kortlever en ik zit in het 

vierde jaar van het Aeres college in Lelystad. De eerste week na de 

zomervakantie heb ik stage gelopen in groep 3, en tot eind november ben ik elke 

vrijdag in deze groep. De stage is bedoeld als oriëntatie op een vervolgopleiding. 

Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, dus misschien ga ik wel een 

opleiding in die richting doen.  

Het bevalt me heel erg goed op de Poolster  en ik vind het erg leuk bij de 

kinderen in groep 3.  



Heske 

Hallo ouders en leerlingen van de Poolster! Van september tot aan mei kom ik het 

team van de bovenbouwunit versterken als stagiaire. Ik werk al een tijdje in het 

onderwijs als leerlingbegeleider en leerkrachtondersteuner en nu ben ik bezig 

met de PABO zodat ik ook echt voor de klas kan. Samen met mijn man heb ik 

twee schoolgaande kinderen; we genieten van samen spelletjes doen en lekker 

buiten zijn. Voor de zomer ben ik even langs geweest bij de Poolster om kennis 

te maken en dat heeft me extra enthousiast gemaakt om te gaan beginnen in 

september. Ik kijk er naar uit om jullie kinderen te helpen klaarstomen voor het 

voortgezet onderwijs, om ze te begeleiden wanneer ze tegen hindernissen aan 

lopen en om er voor iedereen een leuk en leerzaam jaar van te maken. Tot gauw! 

Heske Blom 

 

 

Regels en afspraken: 

-Helaas mogen er, in verband met het Corona virus, geen ouders in de school of 

op het schoolplein komen. Wij verzoeken u vriendelijk bij het wegbrengen en 

ophalen van uw kind(eren) te wachten achter de hekken.  

-Om 08.15 uur gaan de deuren open.  Er staan dan leerkrachten buiten. Uw kind 

kan dan naar binnen toe. Ook daar zijn leerkrachten om de kinderen op te 

vangen. 

-Bij klachten als koorts, verkoudheid, niezen, hoesten etc. mogen de kinderen 

niet naar school. Wilt u uw kind telefonisch voor 08.30 uur afmelden? 

-Heeft u een formulier nodig, dan kunt u dit telefonisch aanvragen. Wij geven 

het dan mee aan uw kind. Wij verzoeken u vriendelijk niet naar school te komen. 

-We willen de ouders die met de auto naar school komen nogmaals met klem 

verzoeken om voor schooltijd niet met de auto de straat in te rijden. Dit geldt 

voor beide kanten.  

 



Kalender 

De kalender staat op de website van onze school (www.poolsterlelystad.nl). 

Wilt u graag een papieren versie ontvangen? Dan kunt u dit telefonisch laten 

weten. Wij geven dan een kalender mee aan uw kind. Het telefoonnummer van de 

school is: 0320-250514. 

 

Controle op de leerlinggegevens 

Afgelopen woensdag (02-09-20) hebben wij aan alle leerlingen van de taalklas 

(via klasbord en schriftelijk) en aan een aantal leerlingen van het regulier 

onderwijs (schriftelijk) het verzoek gedaan om ons met spoed een bewijs te 

geven van de datum waarop uw kind in Nederland is gekomen. Dit kan 

bijvoorbeeld een uitdraai zijn van de Gemeente. Dit hebben wij nodig omdat wij 

binnenkort controle hierover krijgen. 

Inmiddels hebben wij al van een heel aantal leerlingen de informatie ontvangen, 

maar er ontbreken er ook nog een heleboel. 

Aan de ouders die een brief hebben ontvangen hierover, daarom nogmaals het 

verzoek ons zo snel mogelijk dit bewijs te sturen. Dat kan door een foto van het 

document te maken en dit te sturen naar: 

administratie.poolster@stichtingschool.nl . U kunt natuurlijk ook een kopie 

meegeven aan uw kind. 

Het gaat hier alleen om de leerlingen van het regulier onderwijs die hierover een 

brief hebben ontvangen, en alle leerlingen van de taalklassen. Van de overige 

leerlingen hebben wij de informatie niet nodig! 

 

 

 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
mailto:administratie.poolster@stichtingschool.nl

