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schooljaar 2019-2020

Van de Directie
Een Lijstereens boordevol nieuws en activiteiten. Maar ook een serieuze oproep aan
ouders om de overblijfcommissie, luizencommissie en Ouderraad te komen versterken, want we komen nu echt ouders te
kort. Wat zou dat jammer zijn als er activiteiten voor onze kinderen geschrapt zouden moeten worden.

nieuwsbrief 02

Agenda
Maa 16 sep Lijstereens 2
Din

17 sep Bezoek Wijkagent

Maa 23 sep Start Week ontmoeten is
gewoon doen.
Woe 25 sep Infomarkt
Don 26 sep Start HVO/GVO/IVO-lessen
Maa 30 sep Lijstereens 3

Kamp groep 7/8
Wat hebben ze het leuk gehad! Na op
woensdag flink nat aangekomen te zijn in
Lunteren werd er even flink gemopperd,
maar al snel was de regen vergeten en werden er leuke activiteiten gedaan. De kinderen genoten volop. Donderdagavond waren bijna alle teamleden ook even op het
kamp en na een bosspel is er flink gedanst
in de disco. Moe, maar voldaan kwamen de
kinderen en begeleiders vrijdag weer thuis.
Een paar leerzame dagen die als basis gaan
dienen voor een leerzaam jaar. Hopelijk
hebben ze in het weekend heerlijk kunnen
uitrusten. Voor de collega’s een compliment….zonder jullie inzet zou dit niet mogelijk zijn. TOP!!

Verder in deze nieuwsbrief










Ouderhulp gezocht !!!!
Gevonden voorwerpen
Jaarverslagen OR en MR
Wijkagent op school
Themahoek
Bibliotheek op school
Week van de Alfabetisering
Workshop Mediawijsheid voor ouders tijdens Infomarkt.
Infomarkt 25 september

Nog meer
foto’s op onze facebookpagina

Dringend op zoek naar hulpouders
We zijn dringend op zoek naar hulpouders. Zowel de Ouderraad, Overblijf- en Luizencommissie hebben te weinig hulpouders. Dit kan betekenen:

dat er activiteiten niet door kunnen gaan dit schooljaar,

er niet meer gecontroleerd gaat worden op luizen en u dit dus
thuis zelf moet gaan doen.

dat er op donderdag geen overblijf meer is en u dus zelf
voor een oplossing moet zorgen.
Er is een kleine groep ouders die heel veel taken op zich neemt,
maar zij kunnen niet alles. Daarom is het van groot belang dat
er ouders bij komen om te helpen. Geef u op bij Rianne Berendschot ( moeder van Eliomar en Javiën ) of bij 1 van de leerkrachten.

We hebben
uw hulp
echt
nodig !!!!!!

Gevonden voorwerpen
Brooddozen, schoenen, kleding, tassen…...Alle gevonden voorwerpen
van het afgelopen jaar zullen komende week uitgestald liggen in school.
Ligt er nog iets bij van u of uw kind?
Wat er overblijft, zullen we schenken
aan een goed doel via B2School of
kringloopwinkel. Komt u even kijken
in school?
Tijdens de infomarkt zal alles voor het allerlaatst in de “gevonden voorwerpen kist” liggen.

Jaarverslagen MR en OR
U ontvangt deze week via de
mail een uitnodiging voor de
infomarkt, met daarbij de
jaarverslagen van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Deze liggen ook ter inzage, samen met de financiële
stukken van OR en Overblijfcommissie, op de infomarkt.
Heeft u vragen? Stel ze gerust
in de kraam op de infomarkt.

Wijkagent
Op dinsdag 17 september komt de wijkagent Dick van
Hunnik kennismaken in alle groepen. Als school vinden wij het belangrijk dat er een goed contact is met
de wijkagent. Dick van Hunnik komt in alle groepen
vertellen wat zijn werk is en hoe hij positief kan bijdragen aan plezier in onze wijk.
De Wijkagent komt
ook op onze Infomarkt, zodat hij verder kan kennismaken
met veel van onze
ouders, verzorgers en
kinderen.

Wist u dat?
Een rubriek, met leuke, informatieve en handige
weetjes.
Wist u dat:
… er dringend hulp nodig is voor de overblijf en luizencommissie?
… het kamp van groep 7/8 weer zeer geslaagd was?
… De infomarkt op 25 september is?
… er dit jaar een workshop voor ouders is
over omgaan met social media?
… we alle ouders verwachten, met hun
kind om ook het portfolio op te halen?
… er weer lekkere hapjes zullen zijn…..en
….. een Belgische versnapering voor iedereen!!!

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

Van harte welkom op
OBS De Lijster

We zoeken hulpouders voor :

De Ouderraad,
De overblijfcommissie
De Luizencommissie

Portfolio en Puzzeltocht bij infomarkt
Ten opzichte van vorig jaar is er iets veranderd op de infomarkt. De strippenkaart is
vervangen door een puzzeltocht.
Ouders komen eerst met hun kind naar de
klas en halen het portfolio op en tekenen in
voor het portfoliogesprek. Vervolgens mogen de leerlingen een puzzeltocht doen
door de school, samen met hun ouders
gaan zij op zoek naar de vlaggen van Europa en proberen zij de juiste oplossing te
vinden. Onder de goede inzendingen wordt
een kleine prijs verloot. De formulieren
mogen in de grote stembus in de hal worden ingeleverd.

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 oktober op het
podium.
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. In de eerste week zijn in groepjes de vlaggen van Europa geschilderd. Op vrijdag 6 september om 11.30 uur was de opening van dit
eerste thema op het plein, daar werden 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
Op 9 september werd de bibliotheek op
school geopend door twee leerlingen.
Trots mochten ze het “bouwlint” van kast
afhalen en een eerste boek uitzoeken.
Inmiddels wordt er in alle klassen flink
gebruik gemaakt van een prachtige collectie boeken. Iedereen is heerlijk aan het
lezen. #lekkerlezen
Er stond ook een leuk artikel in de krant.

Week van de Alfabetisering
In de week van 9 t/m 13 september was
de landelijke week van de alfabetisering.
De gemeente Barneveld heeft hier op diverse manieren aandacht aan besteed.
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.

Workshop tijdens de infomarkt
Op 25 september zal het CJG tijdens de
infomarkt een workshop over Social Media
verzorgen voor ouders.

“Mediawijsheid”
- Hoe je je kind kunt helpen in deze steeds
sneller wordende mediawereld?


Hoe je samen met je kind plezier kunt
beleven aan social media.
 Welke social media inhoudelijk geschikt
zijn voor jouw kind.
 Hoe om te gaan met de risico’s op het
internet.
 De kracht van samen….je kind begeleiden en voorkomen dat er gepest wordt.
Wat doe ik als mijn kind toch gepest wordt
via internet?
- ….enz

Woensdag 25 september
18.00 tot 18.30 uur
In de speelzaal van de school.

Geen hulpouders…..geen activiteiten !!!!

Start thema 1 Leefstijl
Zoals u weet werken wij op school met
Leefstijl, een methode voor sociaalemotionele vaardigheden.
Tot aan herfstvakantie werken we aan:

De groep? Dat zijn wij!
In elke groep wordt er op eigen niveau aan dit thema gewerkt. Wat komt er zoal aan bod?
Groep
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Kernbegrippen zijn:
- Kinderen leren elkaars namen.
- Kinderen ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten.
- Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen in de klas.
- Kinderen leren manieren om elkaar te begroeten.
- Kinderen ontdekken het verschil tussen alleen en samen spelen.
- Kinderen realiseren zich dat samen spelen soms méér en soms minder is.
- Kinderen maken samen plezier en leren elkaar beter kennen.
- Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen.
- Kinderen maken afspraken voor in de klas.
- Kinderen vertellen iets over zichzelf aan de groep.
- Kinderen ervaren dat rekening houden met elkaar noodzakelijk en prettig
is.
- Kinderen ervaren dat afspraken en regels rust creëren.
- Kinderen ervaren dat ze van verschillende dingen houden.
- Kinderen oefenen in samenwerken.
- Kinderen benoemen gedrag dat (niet) bijdraagt aan een goede sfeer.
- Kinderen maken samen plezier en leren elkaar beter kennen.
- Kinderen leren hoe je rekening kunt houden met elkaar in de klas.
- Kinderen benoemen gedrag waardoor zij zich goed voelen in de klas.
- Kinderen leren welke vragen ze moeten stellen om meer van een ander te
weten te komen.
- Kinderen leren de betekenis van de begrippen veiligheid en vertrouwen.
- Kinderen denken na over vriendschap.
- Kinderen staan stil bij persoonlijke veranderingen.
- Kinderen bedenken wat ze zelf kunnen bijdragen aan een veilige situatie
op school en daarbuiten.
- Kinderen bedenken en formuleren gezamenlijke afspraken.

Op de Lijster werken we met combinatiegroepen. Hierdoor is het mogelijk dat, uit de beide
groepen waarin uw kind zit, aan de verschillende onderdelen wordt gewerkt.
Direct na de herfstvakantie start thema 2 : Praten en luisteren.
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag.
Team OBS De Lijster

