
 

 

Nieuws 
 
 
 

 

 

 

Kalender 

  

12 september 

Kennismakingsgesprekken 

13 september 

Gesprekken voorlopig VO 

advies. Ouders + kinderen 

 

15 september 

Jumpsquare voor alle 

leerlingen 

 

 

Gymdagen 

Maandag: taalklassen rood,     

groen en blauw en    

groepen 3,4,5,6 

Dinsdag: kleuters 

Woensdag: Groep Rood,                   

groen, geel, en 3,4,5,7,8 

Vrijdag: groep geel, blauw en      

groepen 6,7,8 

 

Let op: De dames van de 

GGD en MDF zijn in de 

even weken op school 

aanwezig vanaf 13.00 uur. 

Heeft u een vraag, dan 

kunt u dit via de 

leerkracht melden. 

 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! 

We zijn begonnen! 

 
De eerste twee weken zijn alweer voorbij. Het waren fijne 

weken. De eerste weken van een schooljaar worden ook wel 

'de gouden weken' genoemd. 

 

Tijdens de gouden weken: 

• Leren de kinderen elkaar goed kennen 

• Organiseren we veel ontmoet spellen in de klas 

• Maken we afspraken over de regels van school 

• Oefenen we de regels van de school 

• Vormen we de groepsnorm: Zo doen we dat in de 

klas. 

De Gouden regels van De Poolster zijn: 

• We gaan correct met elkaar om 

• Wij gaan prettig met elkaar om 

• Ik lever een bijdrage aan een prettige omgang 

Iedere week worden doelen gesteld om in de klas je aan de 

gouden regels te kunnen houden. Dit bespreken we tijdens 

de Sociokring in de klas. Doelen die gehaald zijn en goed 

werken in de klas, komen in de Gouden Doos. In de Gouden 

Doos zitten doelen die we samen heel goed kunnen. 

 

Iedere groep heeft een Yell. Deze Yell wordt elke vrijdag 

tijdens de Sociokring herhaald. 

 

We zijn fijn gestart en hopen op een prettig jaar. 

 
Albert van Wijk 

 

http://www.poolsterlelystad.nl/


 

Kennismakingsgesprekken 

 

Volgende week staan de kennismakingsgesprekken op de kalender. Een ideaal moment om 

de leerkracht van uw kind te leren kennen. Ook de leerkracht kan u en uw kind leren 

kennen. Via PARRO kunt u zich inschrijven voor een gesprek. 

 

Voorlopig advies VO groep 8 

 

In groep 8 kunt u een afspraak maken met de leerkracht voor een voorlopig advies 

Voortgezet Onderwijs. U kunt deze afspraak via PARRO maken met de leerkracht van 

groep 8. 

 

 

 

Jumpsquare 

 

Op donderdag 15 september gaan we met alle leerlingen lekker springen en stuiteren bij 

Jumpsquare! 

 

De taalklassen gaan van 09.00-10.00 uur, 

Groep 1 tot en met 4 van 10.00 – 11.00 uur en 

Groep 5 tot en met 8 van 11.00 – 12.00 uur. 

 

Locatie: De Meent. 

 

Er is voor deze dag nog vervoer nodig. Mocht u kunnen  en willen rijden, wilt  u dit dan 

aan de leerkracht van uw kind melden? 

 

Het is handig als de kinderen deze dag makkelijk zittende kleding dragen. Laat de 

kinderen alle sierraden (ook oorbellen) uitdoen, en andere waardevolle spullen aub 

thuislaten. 

We hebben er zin in! 

 
 



Thema kleuters: 

Onze kleuters werken de komende twee weken nog aan het thema zomer. Natuurlijk 

mogen ze iets van huis meenemen hierover (een boekje of iets dergelijks). 

 

                                              
 

 

 

Extra kleuterkleding gevraagd: 

 

Voor onze kleuters zijn wij op zoek naar joggingbroeken. Mocht u deze kleding nog 

hebben en er niets mee doen, wij zijn er blij mee! Alvast bedankt!! 

 

 


