
 

Nieuws 

  18 en 19 maart 

Studiedagen, leerlingen 

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! 

 

 

 
 

Afmelden bij afwezigheid 

Wanneer u uw kind wilt afmelden voor school 

(bijvoorbeeld in verband met ziekte), dan kunt u de 

school telefonisch bereiken onder nummer 0320-

250514. De school is dagelijks vanaf 08.00 uur 

telefonisch bereikbaar. Wilt u uw kind wel voor 

08.30 uur afmelden? Ook vragen wij u ervoor te 

zorgen dat uw kind op tijd op school is. De 

schooldeuren gaan om 08.15 uur open. Om 08.30 

uur beginnen de lessen. Alvast bedankt! 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

De kinderen die plustijd bij mij volgen doen dat 

nou alweer een tijd online, via de computer. Wat 

fijn dat er steeds zoveel kinderen bij kunnen zijn 

om met de lessen mee te doen. Ik ben ook erg blij 

met het vele contact met de ouders! Ik wil jullie 

laten weten dat ik ook geregeld contact heb met 

school en helaas is het zo dat we hebben besloten 

om de plustijd lessen voorlopig online te zullen 

doen. Het kan best zijn dat we een keer een 

buitenles doen bij mooi weer, dan stuur ik daar 

natuurlijk een bericht over in de appgroep! Ik kijk 

ernaar uit om jullie weer in het echt te zien. Tot 

die tijd houden we vol en wens ik iedereen veel 

succes! 

Groeten juf Dorith, Plustijd. 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


Inschrijven scholierensport 

 

U heeft het boekje over scholierensport ontvangen. Mocht u uw kind nog willen 

aanmelden, dan kan dat momenteel helaas, in verband met de corona-

voorschriften, niet via het sportbedrijf, maar inschrijven kan nog wel.  

U kunt zich voor een inschrijving melden op: 

 

Zaterdag 6 maart van 10.00 – 12.00 uur,  

locatie; Boswijk - Sportzaal Horst (29-02). 
 

 
 

 

Verkeersexamen groep 7/8 

 

Groep 7/8 heeft op 30 maart verkeersexamen theorie. 

De leerlingen leren de theorie in de verkeerslessen op school. Thuis kan dat via 

de app: examenapp.vvn.nl 

 

Het praktijkexamen is op 19 mei. 

Er zal een route worden gefietst door het centrum van Lelystad. De leerlingen 

gaan er met de leerkrachten op de fiets naar toe. 

U wordt verder op de hoogte gehouden via Klasbord en de mail. 

 

                         

 



Eindtoets groep 8 

 

Groep 8 heeft dit jaar de eindtoets op 28, 29 of 30 april 2021. 

Dit jaar doen de leerlingen van groep 8 de digitale eindtoets Route 8. 

Meer informatie volgt nog. 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Wij hebben, onder voorbehoud, een afspraak gemaakt met de schoolfotograaf. 

Als het kan met de RIVM-richtlijnen rondom het Corona-virus, dan komt de 

fotograaf op vrijdag 28 mei op school. Tegen die tijd ontvangt u meer 

informatie. 

 


