
 

Nieuws 

  6 november 

Nationaal schoolontbijt 

13 november 

Sterrenkijken groep Blauw 

23 november 

Week van de Pietengym 

Kalender 

Algemene informatie 

Hierbij wat algemene informatie over de school; 

Afmelden/doorgeven van berichten kan dagelijks 

vanaf 08.00 uur op telefoonnummer 0320-

250514.Wilt u uw kind voor 08.30 uur afmelden? 

 

Informatie over de school en o.a. deze nieuwsbief 

kunt u ook terugvinden op de website van de 

school:www.poolsterlelystad.nl 

 

Algemene mailadres van de school: 

administratie.poolster@stichtingschool.nl 

 

Studiedag 29 oktober gaat niet door 

 

In de jaarkalender stond eerder dat er op 29 

oktober een studiedag zou zijn. Deze dag gaat niet 

door. 

Er is 29 oktober gewoon school! 

 

Leeskilometers maken: tips voor thuis  

Om zich tot ervaren lezers te kunnen ontwikkelen, 

is het voor kinderen van groot belang om voldoende 

leeskilometers te maken. Als ouder wil je hier 

maar wat graag bij helpen. Maar hoe doe je dit 

zonder hier een verplichte leesles van te maken? 

Met deze tips blijft het leuk: 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leeskilometers-maken-tips-

voor-thuis 
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Halen en brengen van de leerlingen 

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. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 
 

Online informatiebijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen uit 

groep 7 en 8 

Speciaal voor ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in groep 7 en 8 organiseert 

Tactus Verslavingszorg in samenwerking met Helder Theater 

een online informatiebijeenkomst op maandagavond 2 november van 19.30 uur tot 

20.30 uur. 

Centraal deze avond staat de invloed die je als ouder nog steeds hebt bij het 

opgroeien van je toekomstige puber. 

Acteurs spelen scènes en deze worden afgewisseld met interessante theorie 

door een preventiewerker. 

Vragen als hoe zit het bijvoorbeeld met je voorbeeldgedrag? Worden 

besproken.   

Daarnaast krijgt u tips en uitleg om met uw toekomstige puber om te gaan. En 

kunt u digitaal vragen stellen. 

 

Bent u er bij op 2 november?  

·         Datum:            maandagavond 2 november 

·         Tijd:                 19.30 uur tot 20.30 uur 

·         Kosten:            geen 

·         Locatie:           online 

·         Aanmelden:     niet nodig 

 

U kunt de link naar de online bijeenkomst op 2 november vinden op de website: 

https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-

kinderen-uit-groep-7-en-8/ 
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