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Verder in deze nieuwsbrief 

 Ik kom op tijd 
 Kookworkshop voor ouders 
 Staken 
 Themahoek 

Maa 4 nov Lijstereens 5 

Woe 6 nov Studiedag/staken alle lln zijn 
vrij 

Vrij 8 nov Start Thema Voeding met 
het Nationaal Schoolontbijt 

Maa 11 nov Daily mile en Fittest 

Din 12 nov Gezond overblijven 

Din 12 nov Biologisch Centrum gr. 4/5 

Woe 13 nov Start Schoolfruit 

Woe 13 nov Gezonde les: gr. 6/7 en 7/8 

Maa 18 nov Lijstereens 6 

Din 19 nov Biologisch centrum gr. 6/7 

Woe 20 nov Voorleeswedstrijd 

Don 21 nov Studiemiddag, lln zijn ‘s mid-
dags vrij. 

Van de Directie 
In deze Lijstereens is er veel aandacht voor 
ons nieuwe thema. We gaan de komende 
weken werken over voeding. Ook voor ou-
ders is er dit keer een leuke activiteit. Op 
27 november wordt er een workshop over 
voeding gegeven. Samen met ouders wordt 
er gesproken over de invloed van voeding 
op het gedrag van kinderen. Interes-
sant….!!!  
Denkt u eraan dat aanstaande woensdag 
de school dicht is i.v.m. de STEV-studiedag 
en de landelijke staking? 
Vrijdag hoeven de kinderen thuis niet te 

Schoolfruit 

Tot onze grote vreugde zijn 

we ook dit jaar weer ingeloot 

voor het Europees School-

fruitprogramma. Van 13 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. 

Schoolontbijt 

Vrijdag 8 november doet onze school weer mee met het Natio-

naal schoolontbijt. U ontvangt bij de ze Lijstereens ook een in-

formatiekrant over dit ontbijt en vol met tips en informatie over 

gezonde voeding. Dit sluit prachtig aan bij de start van ons nieu-

we thema over Voeding. De kinderen hoeven vrijdagochtend 

niet thuis te ontbijten, dat doen we dus gezellig samen op school. Als de kinderen dat leuk 

vinden mogen ze in hun pyjama naar school komen. 

http://www.obs-delijster.nl


Ik kom op tijd 
Wat gaat het goed !!!! Tot de herfstvakantie zijn we keurig op tijd gekomen. Er waren maar 
een paar vergissingen. De beste score ooit!!!! Nu volhouden, dan gaan we alweer voor de 
schoolbeloning. De beloning voor afgelopen jaar is inmiddels besteld. 

 

 

Staking 6 november 

Zoals u in de media vast gehoord heeft, zal er op 6 november 

gestaakt gaan worden. Ondanks dat er extra geld komt, is dit 

nog niet structureel en geven wij gehoor aan de oproep van de 

bonden om te staken. Deze staking valt samen met de geplande 

studiedag voor leerkrachten van STEV. Voor u is dit dus gelukkig 

geen extra belasting. De kinderen 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. 

Kookworkshop voor ouders 
Ella Halma heeft vorig jaar onze leerlingen een 
workshop koken met planten gegeven. Dit keer 
komt zij speciaal voor en met ouders praten 
over de invloed van voeding op het gedrag van 
kinderen. Er worden allerlei tips gegeven en ge-
zonde ideeën besproken.  

Ook zal er de gelegenheid zijn om een gezonde traktatie of gezond broodbeleg te maken. 
Uiteraard hopen we dat er gezellig veel ouders gebruik komen maken van deze unieke kans. 
Zet dus alvast in uw agenda: woe 27 november 10.30—12.15 uur. U komt toch ook?  
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Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… het nieuwe thema over Voeding gaat? 

… er heel veel leuke activiteiten op het 

programma staan? 

… het op tijd komen super gaat tot nu toe? 

… nu volhouden, ook in de steeds donker-

wordende herfst– en wintermaanden. 

… de school aanstaande woensdag dicht 

is? 

… een deel van het team naar de STEV-

studiedag gaat? 

… en een deel van het team gaat staken? 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek 
worden nieuwe leer-
lingen op onze school 
van harte welkom ge-
heten. 
 
Sahra Bektas                                    groep 1 
 
 
De familie Bektas is nieuw op onze school. 
 
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 16 april op het  
podium. 
 
Oud papier 
Altijd !!  
In de blauwe container in de patio. 
 
 
 

 
 
 

Wecycle 

U kunt nog apparaten inleveren tot en met 

22 november. 

Ouderbijdrage 

Een aantal ouders heeft de ouderbijdrage 

direct al overgemaakt. Heel fijn. Graag ont-

vangen we ook van de andere ouders rond 

17 november de bijdrage of een gedeelte-

lijke betaling als u gespreid gaat betalen. 

Zo kan de Ouder-

raad de Sinterklaas 

en Kerstinkopen 

gaan doen. U ont-

vangt binnenkort 

ook een herinne-

ring via de mail. 



Themahoek 

Thema’s periode 1 : 04-11-2019 t/m  20-12-2019  
  
 Groep 1/2A  : Eten, Sinterklaas, Kerst 
 Groep  3/4   : Jij en ik 
 Groep  4/5   : Jij en ik…..Voeding 
 Groep  5 t/m 8  : Voeding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tweede thema van dit schooljaar is voeding. Op vrijdag 8 november starten we het the-
ma met het Nationaal schoolontbijt. Op 18 december sluiten we het thema af met het traditi-
onele kerstbuffet. 
Er staan nog een aantal hele leuke activiteiten op het programma de komende periode: 
 
Smart en Fitweek verzorgd door Be-active: 
11 november: Daily mile  
11 november: Fittest voor alle kinderen 
12 november: Gezond overblijven 
13 november: Start schoolfruit 
13 november: Gymles verzorgd door Be-active 
13 november: Een gezonde les voor groep 6/7 en groep 7/8 
 
27 november: Kookworkshop gezonde voeding voor Ouders (zie elders in deze Lijstereens) 
 
Tijdens de Sint- en Kerstperiode zullen er diverse kooklessen gegeven worden in de klassen, 
van pepernoten bakken tot gezonde traktaties enz. 
18 december: Multicultureel Kerstbuffet, met hapjes gemaakt door alle ouders. 
 

Thema’s projecten dit schooljaar 

02-09 t/m 01-11 : Aardrijkskunde: Europa 
04-11 t/m 20-12 : 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 
 


