
 

Nieuws 

  23 november 

Week van de Pietengym 

25 november 

Schoen zetten 

2 december 

Inleveren surprises groep 

6,7,8 

4 december 

Sinterklaasfeest tot 12.00 

uur. Leerlingen ‘s-middags 

vrij 

 

Kalender 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. 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! 

 

 

 
 Informatie avond Porteum voor groep 8 (en 

eventueel groep7) 

Op dinsdag 24 november a.s. is er vanaf 19.30 uur 

een digitale informatieavond van school voor 

Voortgezet Onderwijs Porteum. Ouders kunnen 

zich voor de digitale informatieavond van 24 

november aanmelden via 

porteum.nl/informatieavond. Zij ontvangen in de 

week voorafgaand aan de avond een link waarmee 

ze kunnen deelnemen. Op het aanmeldformulier 

kunt u tevens vragen stellen die ze op deze avond 

zullen beantwoorden. 

Sintjournaal 

Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen. Met de 

kleuters, groepen 3,4,5 en de taalklassen volgen we 

de spannende belevenissen van Sint en de Pieten! 

 

 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


Sinterklaasfeest 4 december 

Helaas kunnen we dit jaar, door de huidige corona-maatregelen, het 

Sinterklaasfeest niet vieren zoals gebruikelijk op de Poolster. Het is niet 

mogelijk om een grote ontvangst met ouders en kinderen op het plein te houden, 

maar Sint komt natuurlijk wel op school. 

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om om 08.30 uur gewoon naar huis te gaan. 

Het is jammer dat het momenteel niet anders kan, maar we gaan er een mooi 

corona-proof feest van maken! 

                                                    

 

Schoen zetten 

De Sint en Pieten zijn weer in het land! 

Op woensdag 25 november mogen de kinderen daarom hun schoen zetten op 

school. Dit mag een eigen schoen zijn of een zelf geknutselde schoen. Geeft u 

een schoen mee? 

 

 

 



Schoolfruit en schoolmelk 

Onze school ontvangt weer schoolfruit! 

Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen alle kinderen genieten van gratis 

fruit op school. U hoeft uw kind op deze dagen geen tussendoortje mee te geven 

(wel wat drinken en een lunch). Wij ontvangen het schoolfruit tot en met          

16 april 2021.  

Op woensdagen en vrijdagen krijgen wij op ook school ook schoolmelk en soms 

yoghurt. Wilt u uw kind op deze dagen een beker of bakje meegeven? 

                 

 

Zwerfboeken 

In de zwerfboekenkast bij groep 3 staan diverse boeken. Uw kind mag hier een 

boek van mee naar huis nemen om samen te lezen. Wilt u uw kind aanraden dit te 

doen? 

 

 

 

 

 

 



Ouderbijdrage 

Onlangs heeft u van ons een brief ontvangen over de ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel heel erg gewenst. Met de 

ouderbijdrage betalen we kosten waarvoor de school geen vergoeding krijgt. 

Van de ouderbijdrage betalen we onder andere het Sinterklaasfeest, 

Kerstfeest, Paasontbijt, Sport- en speldag, grabbelton en de musical/film voor 

groep 7/8. 

De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer                                     

NL 33 RABO 0335054617 ten name van Stichting School, de Poolster, onder 

vermelding van de naam de Poolster en de naam en klas van uw kind. 

Let op: Dit is een nieuw rekeningnummer! 

 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

                                                        


