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Agenda  

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 Opfrisbeurt lesstof 
 Staking/studiedag 6 november 
 Bag2school kleding 
 Themahoek 
 Korfbal 
 Kinderredactie 
 Beactive Herfstvakantie 
 Gratis bibliotheekabonnement 

Maa 14 okt Lijstereens 4 

Din 15 okt GMR-vergadering 

Don 17 okt Afsluiting KBW en Thema 1 

Don 17 okt Laatste dag BAG2school 

Zat 19 okt Start herfstvakantie 

Maa 28 okt Lijstereens 5 

Woe 6 nov Studiedag alle lln zijn vrij 

Vrij 8 nov Start Thema Voeding met 
het Nationaal Schoolontbijt 

Maa 11 nov Lijstereens 6 

Van de Directie 
Hierbij de Lijstereens, met weer flink wat 
informatie. Denkt u nog even aan het inle-
veren van de kledingzakken? Zo verdient de 
school weer een zakcentje en wordt de kle-
ding hergebruikt…..duurzaam…… Ook het 
inleveren van elektrische apparaten kan 
nog. We zijn goed bezig op de Lijster, the-
matisch en samenhangend onderwijs gaat 
het onderwijs van de toekomst worden, 
blijkt uit onderzoek van de adviescommis-
sie curriculum.nu.  
Kijk ook eens op de website. 

Schoolfruit 

Tot onze grote vreugde zijn 

we ook dit jaar weer ingeloot 

voor het Europees School-

fruitprogramma. Van 12 no-

vember 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. 

Gras op schoolplein  

De grasveldjes op ons schoolplein worden in de herfstvakantie 

weer glad gemaakt en opnieuw ingezaaid. Daarom mogen de kin-

deren een aantal weken niet op het gras spelen. Op die manier 

hebben we over een aantal weken weer een aan-

tal prachtige grasveldjes. Wilt u dit ook tegen uw 

zoon of dochter zeggen?  

Op school zullen wij hier ook aandacht aan besteden. 

http://www.obs-delijster.nl


Opfrisbeurt lesstof  
In de media werd afgelopen week bericht over het feit dat de lesstof op verschillende scho-
len flink verouderd is. 

Op de Lijster en bij STEV zijn we hier al een aantal jaren mee bezig. Er moet meer samen-
hang komen tussen de verschillende vakken….en dat is precies wat wij met onze themati-
sche methode Alles in 1 doen. Er moet meer aandacht komen voor digitale geletterdheid, 
duurzaamheid en (wereld)burgerschap…..ook dat zijn zaken waar op onze STEV scholen en 
de Lijster veel aandacht aan besteed wordt. Engels wordt al gegeven vanaf groep 4. Alles is 
geïntegreerd in onze thema’s, waardoor onze lessen betekenisvoller zijn geworden en we 
onze kinderen goed voorbereiden op de maatschappij van morgen. 

Kortom een bevestiging dat we goed bezig 
zijn…. op onze school en bij STEV. 

Staking 6 november 

Zoals u in de media vast gehoord heeft, zal er waarschijn-

lijk op 6 november gestaakt gaan worden. Deze staking 

valt samen met de geplande studiedag voor leerkrachten 

van STEV. Voor u dus gelukkig geen extra belasting. De kin-

deren zijn die dag allemaal vrij. 

Een deel van het team zal gehoor geven aan de oproep om 

te gaan staken. Een aantal leerkrachten kiest ervoor om 

naar de studiedag van STEV te gaan. 

“De lesstof in het Nederlandse onderwijs moet veranderen om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. In lesma-
teriaal hoort ook aandacht te worden gegeven aan 'burgerschap' en 'digitale geletterdheid'. Ook is een betere aansluiting 
tussen het lesprogramma van basis- en middelbare scholen noodzakelijk om te voorkomen dat leerlingen bepaalde kennis 
ontberen en daardoor achterstand oplopen. 
 
Plannen 
Dit staat in een advies van zo'n 150 leraren en schoolleiders, dat vanmiddag wordt aangeboden aan minister Slob van On-
derwijs. De adviescommissie heet het curriculum.nu en is in 2018 gevraagd plannen te maken voor de aanpassing van het 
zogenoemde curriculum, de verplichte lesstof voor alle Nederlandse leerlingen. 
De verplichte lesstof is inmiddels zo'n dertien jaar oud en zowel de politiek als de leraren erkennen dat de inhoud van een 
aantal vakken is verouderd. Leerlingen moeten beter worden voorbereid op "hun persoonlijke, maatschappelijke en wer-
kende leven", stelt de commissie en daarom hebben de leraren gewerkt aan een lange lijst met uitgangspunten voor negen 
'leergebieden', zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, maar ook bewegen en sport. 
De commissie wil niet dat er nieuwe vakken bijkomen en de voorstellen moeten dus ingevoegd worden in het bestaande 
vakkenpakket. Burgerschap gaat in het algemeen over het aanleren van de basiswaarden van een democratische samenle-
ving, maar hoeft niet alleen bij maatschappijleer of geschiedenis aan de orde komen. Het kan ook in een speciaal project of 
bij Nederlands. Bij digitale geletterdheid gaat het onder meer om informatievaardigheden, mediawijsheid en ict-
basisvaardigheden.” 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… de korfballers weer met veel plezier heb-

ben gespeeld? 

… door het onweer helaas de laatste wed-

strijden werden afgelast? 

… we op de Lijster goed bezig zijn met ons 

thematisch en samenhangend onderwijs? 

… onze kinderen ook thuis kunnen oefenen 

met Ambrasoft? 

...ze hiervoor een inlogcode krijgen van de 

leerkracht? 

 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek 
worden nieuwe leer-
lingen op onze school 
van harte welkom ge-
heten. 
 
Qwenne Even in groep 7b 
Failiz Even in groep 6 
 
De familie Even is nieuw op onze school en 
Qwenne en Fayliz zullen na de herfstvakan-
tie gaan starten in groep 6/7 en 7/8.  
 
 
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 
Kledinginzameling voor het goede doel. 
Inzamelen van 1 t/m 17 oktober op het  
podium. 
 
Oud papier 
Altijd !!  
In de blauwe container in de patio. 
 
 
 

 
 
 

Inzamelingen 

De komende periode zamelen we weer 

elektrische apparaten in.  Wie voor 22 no-

vember een apparaat inlevert bij meester 

Kees krijgt een leuke button.  

 

 

Spaar thuis ook alvast weer oude kleding, 

deze wordt op donderdag 17 oktober op-

gehaald. U heeft inmiddels een zak hier-

voor ontvangen. Heeft u nog een zak no-

dig? Op school kunt u ze halen, maar een 

eigen zak kan uiteraard ook. 



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 vlaggen van Europa ge-
schilderd. Op vrijdag 6 september om 11.30 uur was de 

opening van dit eerste thema op het plein, daar wer-
den alle vlaggen van de landen van Europa getoond. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek is het thema Op reis en 
is er voor alle groepen een activiteit geweest:  
 
Groep 1/2: Interactief prentenboek voorlezen 
Groep 3/4: Voorstelling Tim op de tegels 
Groep 5 t/m 8: De vliegens-
vlugge 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 
 



Lijster kids… 
 

Kamp door Feyza en Yousef 
 
11 t/m 13 September waren we op kamp. 
Het was heel leuk.  
We gingen naar de Hoge Veluwe, 
Uilenbos en in de nacht gingen we naar het 
bos en hadden we een speurtocht. ‘s 
Avonds gingen we levend Stratego spelen 
in het bos. Reyan was de vlag van team 
groen en Yousef was de vlag van team rood 
en de winnaar was team groen. De eerste 
dag mocht iedereen zijn eigen kamer kie-
zen. in de kamer van de jongens konden er 
4 kinderen. Bij de meisjes konden er 6. 

Korfbal door Reyan en Marwan 
Dinsdag 8 en woensdag 9 oktober 
hadden we korfbal op elke dag hadden we 
drie wedstrijden. De eerste wedstrijd was 
tegen de Ruitenbeek, de 2de was tegen 
Plantijn, 3de was de Spreng de 4de was 
Ruitenbeek. De 5de was tegen de Plantijn, 
de 6de Spreng, maar helaas waren de laat-
ste twee afgelast door onweer. Wij vonden 
het heel leuk. Het ging niet om het winnen, 
maar om het plezier dat we hadden.  
De groepen die er aan mee deden van onze 
school waren groep 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8. 
De eerste wedstrijd hadden we 1: 1 ge-
speeld, de tweede 
2:1, de derde verlo-
ren 1:0, de 4de had-
den we 3:0 gewon-
nen. Groep 4/5 
heeft de beker ge-
wonnen en groep 
3/4 stond 2de. 

Kinderboekenweek door Jennifer en Deeqa,  
Woensdag  2-10-2019 
Juf Betty maakte bekend wie de winnaars  
waren. De winnaars kregen een cadeautje 
-Romijn uit groep 3/4 
-Alex uit groep 4/5 
-Melani uit groep 4/5 
-Justin uit groep 6/7 
-Bejin uit groep 7/8  
 We maken een leuke reis door Europa. 
 Elke klas gaat iets leuks doen, zoals: 
-dansen -zingen -tovertrucje enz. 
 
De Kinderboekenweek eindigt 17-10-2019. 






