
Lijster eens… 
Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld 
www.obs-delijster.nl 

30 september 2019                 schooljaar 2019-2020                      nieuwsbrief  03 

Agenda  

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 Ouderhulp gezocht 
 Even voorstellen 
 Bag2school kleding 
 Kinderredactie 
 Themahoek 
 Korfbal 
 Ontmoeten is gewoon doen 
 Week van de opvoeding 

Maa 30 sep Lijstereens 3 

Woe 02 okt Start Kinderboekenweek 

Don  03 okt Voorstelling groep 3/4 

Don  03 okt Portfolio-avond 

Maa 07 okt Portfolio-avond 

Din 08 okt MR-vergadering 

Din 08 okt en woe 9 okt Korfbal 

Maa 14 okt Lijstereens 4 

Don 17 okt Afsluiting KBW en Thema 1 

Don 17 okt Laatste dag BAG2school 

Van de Directie 
De derde nieuwsbrief alweer van dit 
schooljaar. Er staat weer van alles in om 
rustig door te lezen. Ik hoop u komende 
weken weer te ontmoeten bij de portfolio-
gesprekken of langs de lijn bij het korfbal-
len. De infomarkt was weer een succes en 
ook de workshop “social media voor ou-
ders” leverde interessante gesprekken op.  
De Kinderboekenweek staat weer voor de 
deur en over 3 weken gaan we alweer rich-
ting de herfstvakantie. De tijd vliegt voorbij. 

Schoolfruit 

Tot onze grote vreugde 

zijn we ook dit jaar weer 

ingeloot voor het Euro-

pees Schoolfruitpro-

gramma. Van 12 novem-

ber t/m 19 april krijgen 

de leerlingen op de 

woensdag, donderdag en vrijdag een gratis 

stukje schoolfruit. U hoeft die dagen geen 

tussendoortje mee te geven. 

Infomarkt 

Het was een super avond. Veel gezelligheid, elkaar ont-

moeten en informatie halen. Heel veel enthousiasme bij 

de puzzeltocht. Als verrassing was er voor iedereen een 

zakje heerlijke Vlaamse frietjes. Voor alle kinderen die er 

waren een leuk mini-etui met kleurpotloden. Iedereen 

bedankt voor zijn of haar komst en of hulp. Mooie posi-

tieve reclame voor de school. 

http://www.obs-delijster.nl


Dringend op zoek naar hulpouders 

We zijn dringend op zoek naar hulpouders. Zowel de Ouderraad, Over-

blijf- en Luizencommissie hebben te weinig hulpouders. Dit kan bete-

kenen: 

 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 Berend-

schot ( moeder van Eliomar en Javiën ) of bij 1 van de leerkrach-

ten. 

Even voorstellen 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben Anja in ‘t Veld en werk bij Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 
Vanaf 1 oktober ben ik elke dinsdagochtend van 
08.30 uur tot 09.30 uur op school. 

Heeft u vragen over uw kind, vragen over opgroeien en opvoeden, 
vragen over het invullen van formulieren en waar u daarvoor naar 
toe moet. 

Kom gerust langs, dan help ik u daarbij. De koffie en thee 
staan klaar. 

Portfoliogesprekken 

Van 30 september t/m 10 oktober zijn de portfoliogesprekken. U heeft hiervoor inmiddels 

op papier een uitnodiging ontvangen. 

De leerkracht bekijkt samen met u en uw kind het portfolio. Er 

wordt samen gesproken over de te stellen doelen en verwachtin-

gen voor de komende tijd. 

Denkt u eraan het voorbereidingsformulier samen met uw kind in 

te vullen en het portfolio mee naar het gesprek te nemen? 

We hebben 

uw hulp 

echt  

nodig !!!!!! 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… de infomarkt weer een groot succes 

was? 

… de winnaars van de puzzeltocht en kleur-

wedstrijd op 2 oktober bekend gemaakt 

worden? 

… juf Anja van het CJG elke dinsdagoch-

tend van 08.30 –09.30 uur op school is om 

vragen van ouder en kinderen te beant-

woorden? 

… er dit jaar weer flink gekorfbald gaat 

worden op 8 en 9 oktober? 

 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek 
worden nieuwe leer-
lingen op onze school 
van harte welkom ge-
heten. 
 
 
 
 
Van harte welkom op  
OBS De Lijster 
 

Duurzaamheid 
De Lijster werkt zichtbaar aan duurzaam-
heid. 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 ac-
ties 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. 

 
 

Kinderredactie 

Er is weer een nieuwe Kinderredactie. Dit 

schooljaar zullen Feyza, Marwan, Reyan, 

Deeqa, Jennifer en Yousef weer elke 

maand een bladzijde van de Lijsterkids 

gaan vullen. De voorbereidingen zijn in vol-

le gang. In de volgende Lijstereens zult u de 

eerste verhalen kunnen lezen. 

 

We zoeken hulpouders voor : 

 

De Ouderraad,  

De Overblijfcommissie  

De Luizencommissie 

 



Themahoek 

Thema’s periode 1 : 02-09-2019 t/m 01-11-2019  
  
 Groep 1/2A  : Het weer en Op reis 
 Groep  3/4   : Waar is het? 
 Groep  4/5   : Waar is het? Europa 
 Groep  5 t/m 8  : Europa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schooljaar starten we met het Thema Europa. In de eerste week zijn in groepjes de vlag-
gen 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 en zal er voor alle groepen een activiteit 
zijn:  
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 donderdag-
middag 17 oktober. Elke groep laat uit een aantal Europese landen iets horen of zien.  

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 
 



Inzamelingen 

De komende periode zamelen we weer elektrische apparaten in.  Wie voor 22 november 

een apparaat inlevert bij meester Kees krijgt een leuke button.  

 

 

 

Spaar thuis ook alvast weer oude kleding, deze wordt op don-

derdag 17 oktober opgehaald. Op 1 oktober krijgt u een lege 

zak om de kleding in te verzamelen, maar een eigen zak kan 

uiteraard ook. 

“Ontmoeten is gewoon doen” 

De afgelopen week was het naast de Week 

van “ontmoeten is gewoon doen”, ook de 

week tegen pesten. Uiteraard is hier in alle 

klassen aandacht aan besteed. Ook op de 

infomarkt kwam bij de workshop over so-

cialmedia dit onderwerp aan bod. We leren 

bij ons op school kinderen op een respect-

volle manier met elkaar omgaan en ver-

wachten uiteraard van ouders dat zij dit 

ondersteunen en hier een voorbeeld in zijn. 

Samen kunnen we er dan voor zorgen dat 

er een veilige plek ontstaat om elkaar te 

ontmoeten en samen te 

werken.  

Volgende week ontvan-

gen de leerlingen van 

groep 6,7 en 8 een bro-

chure van het CJG over 

digi-pesten en zal er in 

de klassen hier aandacht  

voor zijn. Ook worden 

de voorbereidingen voor het Diploma Veilig 

Internet in groep 7 en 8 opgestart. 

Praat er samen thuis eens over! 

Korfbaltoernooi 

Er zullen 5 teams van onze school mee 

gaan doen met het schoolkorfbaltoer-

nooi. De wedstrijden worden gespeeld 

op : 

dinsdag 8 en woensdag 9 oktober. De 

exacte speeltijden krijgt u komende week 

van juf Jolanda. 

 

U komt  

toch ook  

aanmoedigen!! 

 

Team 3/4 
Team 4/5 

Spelen op woensdag-
middag van 14.00 tot 
16.00 uur 

  

Team 6 
Team 7/8 

Spelen op dinsdag– en 
woensdagavond vanaf 




