
 

Nieuws 

  1 april 

Paasontbijt 

2 april 

Goede vrijdag, leerlingen 

vrij 

5 april 

2e paasdag, leerlingen vrij 

6 april  

Studiedag, 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! 

 

 

 
 

Thema Kleuters 

Onze kleutergroepen werken momenteel aan het 

thema Lente. Uiteraard mogen ze hierover dingen 

van huis meenemen! 

 

Te laat komen 

Helaas merken we dat een heel aantal leerlingen 

regelmatig te laat komt. De schooldeuren gaan open 

om 08.15 uur en om 08.30 uur beginnen de lessen. 

In principe laten we geen leerlingen meer na 08.30 

uur toe, in verband met de Corona maatregelen.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind (ruim) voor 08.30 

uur op school is? Te laat komen werkt storend voor 

de hele klas. Bovendien zijn wij verplicht veelvuldig 

te laat komen te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Wij rekenen op uw medewerking! 

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


Inschrijvingen school 

 

Heeft u kinderen die dit kalenderjaar 4 jaar worden, en wilt u deze bij ons op 

school inschrijven? Dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat 

wij hiermee rekening kunnen houden met de nieuwe groepsindeling voor komend 

schooljaar. 

Alvast bedankt! 

 

 

1 april paasontbijt 

Op 1 april houden wij een paasontbijt op school (geen grap!). 

Op deze dag ontbijten wij met alle leerlingen in de klassen. Wij zorgen dan voor 

het ontbijt. Wilt u uw kind op deze dag een bord, beker en bestek meegeven? 

Graag in een plastic tas en voorzien van naam. We hebben er zin in! 

 

 

 

Fietsen in het fietsenrek 

Regelmatig staan er fietsen van leerlingen in het fietsenrek van de 

medewerkers. Het is de bedoeling dat kinderen hun fietsen plaatsen in het grote 

rek op het schoolplein, en niet in het fietsenrek bij de containers. Wilt u hier 

rekening mee houden? Bij voorbaat dank! 


