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02 september 2019

schooljaar 2019-2020

Van de Directie
Wat heerlijk om iedereen weer te zien.
Vanochtend op het plein was het een gezellige drukte. Ook kinderen en ouders waren
blij elkaar weer te zien en hadden elkaar
veel te vertellen.
We zijn weer klaar voor een mooi nieuw
schooljaar, waarin we vast weer een heleboel nieuwe dingen gaan leren.
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Agenda
Maa 2 sep

Lijstereens 1

Din

3 sep

Fietskeuring groep 7/8

Vrij

6 sep

Start Thema Europa

Maa 9 sep

Opening Bieb op school

Woe 10 sep t/m 13 sep kamp 7/8
Maa 16 sep Lijstereens 2
Woe 25 sep Infomarkt
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Vakanties en vrije dagen
Nieuw gevelbord
Schoolgids
Jubileum Meester Theo
Ik kom op tijd
Themahoek
Bibliotheek op school
Week van de alfabetisering
Infomarkt 25 september

Parro App
Het contact met school loopt via verschillende kanalen.
Rechtstreeks via de leerkracht, IB-er of directie, via de mail,
via het Ouderportaal, maar ook via de Parro-app. Deze App
hebben wij vorig jaar geïntroduceerd. We merken dat nog
niet iedereen deze app gebruikt en willen u erop wijzen dat
er toch regelmatig berichten via deze app verstuurd worden.
Het kan dus zijn dat u soms informatie mist, als u de app niet geïnstalleerd heeft. Heeft u hulp
nodig bij het installeren, kom dan even naar school, wij helpen u graag. Ouders die zich nog
niet hadden aangemeld hebben hier een (automatische ) herinnering van gehad via de mail.

Vakanties schooljaar 2019-2020
De vakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn:
Herfstvakantie:
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie:
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie:
maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede vrijdag:
vrijdag 10 april 2020
Pasen:
maandag 13 april 2020
Koningsdag:
valt in de meivakantie
Meivakantie:
maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaartvakantie
donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren:
maandag 1 juni 2020
Calamiteitendag:
vrijdag 17 juli 2020 (onder voorbehoud van calamiteit)
Zomervakantie:
maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020
De kinderen zijn (i.v.m. studiedagen van het personeel) vrij op de volgende dagen:
Woensdag 6 november 2019
groep 1 t/m 8 is vrij
Donderdagmiddag 21 november2019 groep 1 t/m 8 is vrij
Woensdag 4 maart 2020
groep 1 t/m 8 is vrij
Dinsdag 2 juni 2020
groep 1 t/m 8 is vrij

Nieuw gevelbord en vernieuwde website
Vorig schooljaar is het nieuwe logo geïntroduceerd. Op
steeds meer plekken wordt dit zichtbaar. In de vakantie
is het gevelbord vervangen en de website is in een
nieuwjasje gestoken.
Bij het opruimen kwamen we nog tasjes tegen met het
oude logo. In het kader van de duurzaamheid zullen deze
uitgedeeld worden.

Schoolgids
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
schoolgids 2019-2020. Deze
week zal hij verstuurd worden
via het digitale communicatiesysteem. De gids is daarna ook
te downloaden via de
(vernieuwde) website.

Jubileum Meester Theo
Meester Theo werkt al 40 jaar in het onderwijs, dat is
een felicitatie waard. Afgelopen vrijdag hebben we dit
met het team gevierd met een heerlijke lunch. Een
mooie start van
zijn laatste jaar als
groepsleerkracht.
Meester Theo
heeft ervoor gekozen aan het eind
van dit schooljaar
met (deel)pensioen te gaan.

Wist u dat?
Een rubriek, met leuke, informatieve en handige
weetjes.
Wist u dat:
… we weer goed gestart zijn met het nieuwe schooljaar?
… we een prachtig nieuw gevelbord hebben gekregen, met ons nieuwe logo?
… binnenkort ook de website in een nieuw
jasje gestoken wordt?
… de schoolgids deze week verstuurd zal
gaan worden?
.. Als u vragen heeft, u altijd bij ons terecht
kunt?

Nieuwe leerlingen
In deze vaste rubriek
worden nieuwe leerlingen op onze school
van harte welkom geheten.

Elif Bag
Mohamad Alhaj Mohamad
Milani Rizik
Bejin Ismail

groep 1
groep 1
groep 4/5
groep 7/8

Alle families zijn nieuw op onze school.

Van harte welkom op
OBS De Lijster
Dominik uit groep 2 komt niet
terug op onze school. Hij is in de zomervakantie terugverhuisd naar Polen.

Ik kom op Tijd
Het afgelopen jaar hebben we het goed
gedaan. In totaal is er 346 keer iemand te
laat geweest. We hebben ons schooldoel
daarmee net behaald. 31 leerlingen waren
0 keer te laat en hebben een certificaat gekregen. Voor deze mooie prestatie hebben
we weer een beloning verdiend. De waterpomp zal vernieuwd worden, zodat we er
weer heerlijk mee kunnen spelen. Gaan we
het dit jaar weer zo goed doen?
Het schooldoel stellen we iets bij naar 335
keer…. Dat gaat vast lukken.
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Duurzaamheid
De Lijster werkt zichtbaar aan duurzaamheid. We hebben zonnepanelen, doen mee
aan Wecycle, verzamelen kleding voor een
goed doel en sparen oud papier, waarvan
de opbrengst voor school is. Even alle acties met data:
Wecycle
Tot 22 november kunt u uw apparaten
weer inleveren in de doos in de hal.
Bag2school
Kleding inzameling voor het goede doel.
Inzamelen van 1 t/m 15 november op het
podium.
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Oud papier
Altijd !!
In de blauwe container in de patio.

Themahoek
Thema’s projecten dit schooljaar
02-09 t/m 01-11 : Aardrijkskunde: Europa
04-11 t/m 10-01 : Cultuur: Voeding
13-01 t/m 13-03 : Geschiedenis: Gouden eeuw
16-03 t/m 20-05 : Techniek: Communicatie
20-05 t/m 18-07 : Natuur: Mensen

Thema’s periode 1 : 02-09-2019 t/m 01-11-2019

Groep 1/2A
Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 5 t/m 8

: Het weer en Op reis
: Waar is het?
: Waar is het? Europa
: Europa

Dit schooljaar starten we met het Thema Europa. Deze week zullen in groepjes de vlaggen
van Europa geschilderd worden. Op vrijdag 6 september om 11.30 uur zal de opening van dit
eerste thema op het plein zijn, daar worden alle vlaggen van de landen van Europa getoond.
Tijdens de Kinderboekenweek is het thema Op reis, zal er voor alle groepen een activiteit
zijn: ( data volgen nog )
Groep 1/2: Interactief prentenboek voorlezen
Groep 3/4: Voorstelling Tim op de tegels
Groep 5 t/m 8: De vliegensvlugge verteller
Het Thema wordt afgesloten met een voorstelling van optredens aan elkaar, op donderdagmiddag 17 oktober. Elke groep laat uit een aantal Europese landen iets horen of zien.

Bibliotheek op school
Onze school gaat dit jaar starten met de
bibliotheek op School. Op maandag 9 september om 14.45 uur zal deze officieel
geopend worden. Uiteraard bent u van
harte welkom om dit mee te maken.

Infomarkt
Op woensdag 25 september van 17.30 tot
19.00 uur openen we traditiegetrouw het
nieuwe schooljaar met de infomarkt. Dit
jaar iets anders van opzet, maar de kraampjes met informatie en lekkere hapjes gemaakt door de kinderen, blijven….
Alles staat dit keer in het teken van ons
thema: Europa.
Nieuw is een
informatieve
workshop van
ongeveer een
half uurtje
gegeven door
het CJG in de speelzaal.

“Mediawijsheid”
Week van de Alfabetisering
In de week van 9 t/m 13 september is de
landelijke week van de alfabetisering. De
gemeente Barneveld besteedt hier op diverse manieren aandacht aan. Ook onze
school heeft een intentieverklaring getekend waarbij de uitgangspunten van deze
intentieovereenkomst zijn; samenwerken,
afstemmen en
kennis en ervaringen met elkaar
delen als het gaat
om laaggeletterdheid.
Wilt u meer informatie? Kom dan gerust
naar school wij helpen u graag verder.
Een folder om zo mee te nemen ligt in
onze folderkast.

- Hoe help ik mijn kind in deze steeds sneller wordende mediawereld?
- Hoe voorkom ik pestgedrag via de app?
- Wat doe ik als mijn kind toch gepest
wordt via internet?
- ….enz
Bent u geïnteresseerd, zet dat de datum
alvast in uw agenda!

Woensdag 25 september
17.30 tot 19.00 uur

