
 

Nieuws 

  24 mei  

2e pinksterdag. Iedereen  

vrij 

25 mei 

Studiedag. Leerlingen 

vrijdag 

28 mei 

Schoolfotograaf 

31 mei-11juni 

Cito toetsweken 

Kalender 

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! 

 

 

 
 

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. 
 

Schoolfotograaf 

Op vrijdag 28 mei komt de schoolfotograaf bij ons 

op school. Uiteraard zullen wij hierbij de 

richtlijnen in verband met het covid-virus in acht 

nemen. Helaas is het daardoor niet mogelijk om 

broer/zusfoto’s met kinderen van buiten de school 

te maken of ouders in school of bij het schoolplein 

toe te laten. Wel zullen wij broer/zus foto’s van 

onze leerlingen maken.  

Omdat de schoolfotograaf direct om 08.30 uur wil 

starten is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd 

op school zijn. De schooldeuren gaan open om 08.15 

uur. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school 

is?                

                            

 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


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 (bijvoorbeeld een 

joggingbroek met een shirt). Op 28 mei is er geen gym i.v.m de schoolfotograaf. 

Alvast bedankt! 

         
 

 

Maandag 24 mei en dinsdag 25 mei  

Aanstaande maandag, 24 mei, is het 2e Pinksterdag. Deze dag is iedereen vrij. Op 

dinsdag 25 mei hebben wij een studiedag. De leerlingen zijn dan ook vrij. 

We zien graag iedereen woensdag 26 mei weer op school! 

 

                                        
 
 

Aanmelding nieuwe kleuters 
 

Binnenkort gaan wij de nieuwe groepsindelingen voor komend schooljaar maken. 

Het is daarom van belang dat we weten welke kinderen er komen. Als u een kind 

heeft dat 2021 4 jaar wordt en u wilt hem/haar bij ons inschrijven, dan 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat we hiermee rekening 

kunnen houden. Alvast bedankt! 

 


