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Agenda  

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 Voorleeswedstrijd 
 Sinterklaasfeest 
 Inzamelingsacties 
 Themahoek 
 Lijsterkids 
 Kookworkshop voor ouders 

 

Maa 18 nov Lijstereens 6 

Din 19 nov Biologisch centrum gr. 6/7 

Woe 20 nov Voorleeswedstrijd 

Woe 20 nov Dag van de rechten v/h kind 

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

Woe 27 nov Schoen zetten 

Woe  27 nov Kookworkshop ouders 

Maa 2 dec Lijstereens 7 

Maa 2 dec MR-vergadering 

Van de Directie 
De afgelopen week zijn er verschillende 
activiteiten geweest in het kader van ons 
Thema voeding. De Kinderredactie vertelt 
er over. Sinterklaas is weer in het land en 
binnenkort zal de school er weer gezellig in 
Sinterklaasstijl uit gaan zien. De voorlees-
wedstrijd vindt aanstaande woensdag 
plaats en u bent van harte welkom om te 
komen kijken en luisteren. 
Denkt u aan het betalen 
van de ouderbijdrage? En 
donderdagmiddag zijn alle 
leerlingen vrij i.v.m. een 
studiemiddag van het team. 

Schoolfruit 

De dagen waarop de kin-

deren schoolfruit krijgen zijn 

iets aangepast. Van 13 no-

vember t/m 19 april krijgen 

de leerlingen op de dinsdag, woensdag en 

donderdag een gratis stukje schoolfruit. U 

hoeft die dagen geen tussendoortje mee te 

geven. 

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 kin-
deren. Er worden allerlei tips gegeven en gezon-
de 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?  

http://www.obs-delijster.nl


Sinterklaasfeest 
Afgelopen zaterdag 
kwam Sinterklaas 
in Apeldoorn aan. 
Dit keer met de 
trein, in plaats van 
met de stoomboot. 
Fijn dat hij weer in het land is. De school is 
door de ouders alweer gezellig versierd. 
De komende periode zullen de volgende 
sint activiteiten plaatsvinden: 
Maa 18-11 Lootjes trekken in groep 6,7 en 
8, voor het maken van een surprise 
Woe 27-11 mogen alle kinderen hun 
schoen zetten. 
Woe 4-12  bezoekt de Sint OBS De Lijster 
Don 5-12 wordt de versiering opgeruimd. 
 
Zoals u hierboven ziet, zal Sinterklaas dit 
jaar op woensdag 4 december de school 
bezoeken. Donderdag 5 december is dan 
een gewone lesdag. 

Voorleeswedstrijd 
Aanstaande woensdag 20 november zal de voorleeswedstrijd gehouden worden. 10 leer-
lingen van groep 7 en 8 strijden om de eretitel. De winnaar mag onze school gaan vertegen-
woordigen bij de Barneveldse kampioenschappen in de bibliotheek.  
We beginnen om 09.30 uur in de centrale hal van de school.  
U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren. 

Inzamelacties 
Met de Bag2school inzameling hebben we 
vorige maand ruim € 86,= opgehaald. Bij 
de Wecycle-actie hadden we weer zoveel 
apparaten, dat we een mooi boekenpak-
ket mogen uitzoeken. Dit 
keer hebben we gekozen 
voor geschiedenisboeken. 
 
 
 
 
 
Alle opbrengsten komen ten goede aan de 
leerlingen. 
Er is nu ook de mogelijkheid om lege fles-
sen en lege batterijen in te zamelen. Er 
staat een grote doos in de hal en een 
batterijenbak bij meester Kees. 
 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… op 20 november de voorleeswedstrijd 

is? 

… er 10 kinderen uit groep 7 en 8 mee-

doen? 

… Sinterklaas weer in het land is? 

… hij op woensdag 4 december een bezoek 

aan onze school zal brengen? 

… er nu ook lege flessen ingezameld kun-

nen worden op school? 

… er staat een grote verzameldoos in de 

hal. 

… ook lege batterijen kunt u inleveren op 

school. 

 

Komt u ook op de Kookworkshop? 

Woe 27 nov van 10.30-12.15 uur 

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 
Volgend jaar weer 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. 
 
Lege flessen 
Altijd !! 
In de grote doos in de hal. 
 
Lege Batterijen 
Altijd !!  
Bij Meester Kees in de batterijenbak. 
 
 

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 Ouderraad de Sinterklaas- en 

Kerstinkopen gaan doen. U ontvangt bin-

nenkort ook een herinnering 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 startten we het the-
ma met het Nationaal schoolontbijt. Op 18 december sluiten we het thema af met het traditi-
onele kerstbuffet. 
Er staat nog een aantal hele leuke activiteiten op het programma de komende periode: 
 
De Smart en Fitweek werd 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 
 





Lijster kids… 
 

Daily mile door Jennifer  en Feyza 
 
Maandag 11 no-
vember  hadden 
we Daily mile. Er 
kwam iemand 
van Be-active, 
die gaf ons 
een  les over ge-
zond bewegen. We gingen met de hele 
school 2 rondjes maken om alle scholen. 
Daarna gingen we oefeningen doen. We 
werden echt heel moe. Het was wel heel 
leuk. Daarna gingen we naar binnen en kre-
gen een mandarijn en toen was het weer 
werk-
tijd. 
 

Be-active gymles door Reyan en Deeqa 
13 November hadden we geleerd over ge-
zondheid  en wat je de beste kan doen als 
je wilt afvallen, of wat je beter kan doen 
om aan te komen. Toen we gingen gym-
men hadden we Kinn-ball. Eerst gingen we 
allemaal op de grond liggen en de bal over 
je heen laten rollen en als de bal over je 
heen was gegaan, dan moest je zo snel mo-
gelijk naar de andere kant rennen en daar 
nog hetzelfde doen. Het tweede spel was 
dat we in een rondje moesten staan en de 
bal door ons 
moesten laten. 
Het derde spel 
was dat we weg 
moesten rennen 
voor de bal en 
als je was afge-
gooid, dan 
moest je met de andere kinderen, die wer-
den afgegooid, een Chinese muur maken. 

Het schoolontbijt door Marwan en Yousef 
8-11 Was het schoolontbijt.  
 
Wat is het doel van het schoolontbijt. Ontbijt geeft 
je energie. Een auto rijdt niet zonder benzine. Een 
telefoon werkt niet zonder een volle batterij. En 
mensen werken niet zonder brandstof / Eten / 
drinken.   
Dat vinden we heel normaal. Door te ontbijten 
krijg je meer energie. 
Dan kan je beter werken en meer presteren, dus daarom houden scholen het schoolontbijt. 
En voor onze school was het ook gunstig, want we hadden ook het thema voeding. 
En vooral hadden we het schoolontbijt georganiseerd omdat, we het thema voeding hadden. 
En we hadden allemaal lekkere dingen. Het was super leuk en gezellig. Het was een hele 
mooie dag. 




