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Agenda  

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 Parro 
 Sinterklaas 
 Kerst 
 Themahoek 
 Leefstijl brief 

 
 

Maa 2 dec Lijstereens 7 

Maa 2 dec MR-vergadering 

Woe 4 dec Sinterklaasfeest 

Din 10 dec Portfolio-inloop 

Din 10 dec GMR 

Maa 16 dec Lijstereens 8 

Woe 18 dec Kerstbuffet 

Don 19 dec Kerstactiviteit 

Zat 21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 

Van de Directie 
In deze Lijstereens vooral informatie over 
Sinterklaas en Kerst. Maar ook aandacht 
voor de Portfolio-inloop, ons thema voe-
ding en het Leefstijl-thema dat deze perio-
de in de groepen behandeld wordt. Ook 
een kleine terugblik op de Kookworkshop 
van afgelopen woensdag. 

Portfolio bekijken 

Op dinsdag 10 december zijn ouders van 

08.30 tot 09.00 uur van harte welkom bij de 

inloop om het portfolio van hun kind te be-

kijken. Uw kind 

geeft zelf uitleg 

welke doelen dit 

jaar al behaald zijn 

en waar nog hard 

aan gewerkt wordt. 

Komt u ook het Portfolio bekijken? 

Schaatsen  
Onze school is ingeloot om te komen schaatsen op de schaatsbaan in de Midden Nederland 
Hallen aan de Thorbeckelaan. Om 13.30 uur vertrekken de kinderen van groep 4/5, 6/7 en 
7/8 daar naar toe en zijn die dag wat later terug op school (rond 15.30 uur). 

Als kinderen zelf schaatsen hebben, dan 
graag meegeven (Geen noren). Voor de an-
dere kinderen kunnen er op de ijsbaan 
schaatsen geleend worden.  Het dragen van 
handschoenen is verplicht, geeft u deze ook 
mee? We gaan er een leuke en bijzondere gymles van ma-
ken.  
We zijn nog op zoek naar ouders die met de auto kunnen 
en willen rijden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht! 

http://www.obs-delijster.nl


Sinterklaasfeest 
Zoals eerder aangekondigd, zal Sinterklaas 
dit jaar op woensdag 4 december de school 
bezoeken. Donderdag 5 december is dan 
een gewone lesdag. 
Uiteraard zijn we benieuwd hoe de Sint dit 
jaar bij ons op school verschijnt, een dagje 
eerder dan normaal gesproken dus.  

We wachten hem samen op, op het plein. 
Uiteraard zullen we daar weer gezellig wat 
liedjes met elkaar zingen. 
 
Een natuurlijk hopen we dat hij voor de 
jongere leerlingen ook weer een klein ca-
deautje heeft meegenomen. 
De oudere kinderen maken voor elkaar een 
surprise. 
 
We maken er weer een gezellig feest van. 

Parro-app 
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van onze 
handige Parro-app. Via deze app kunnen berich-
ten snel bij ouders terecht komen. Leerkrachten 
kunnen snel een activiteit aankondigen, vervoer 
regelen en afspraken maken. Kortom een handig 
hulpmiddel wat ook leerkrachten tijd bespaart. 
Helaas zien we dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld voor deze app. Het kan zijn dat u 
hierdoor belangrijke informatie gaat missen.  
Hierdoor komt u ook niet voor een dichte deur te staan als wij een studiedag gepland heb-
ben. Ook de Lijstereens zal binnenkort via de Parro-app verstuurd gaan worden en bent u 
snel op de hoogte van de informatie die belangrijk is. 
 

Heeft u hulp nodig bij het instellen van Parro…kom gerust, we helpen u graag!! 

Kerstfeest 
Ook duurt het niet lang meer voordat het 
kerstfeest gevierd gaat worden. Traditio-
neel met een overheerlijk multicultureel 
kerstbuffet. 
 
Op woensdag 18 december vragen wij alle 
ouders/verzorgers weer iets lekkers te 
maken voor het kerstbuffet. 
 
Van 17.00 tot 18.30 uur eten de kinderen 
daarvan in hun eigen klas. Vanaf 18.30 uur 
zijn ook ouders op het plein welkom om 
naar liedjes te luisteren, een hapje mee te 
eten, wat te drinken en gezellig met elkaar 
samen te zijn. 
 
U ontvangt binnenkort meer informatie 
via de mail en Parro-app. 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… de Sint dit jaar op woensdag 4 december 

onze school bezoekt? 

… ons hart alweer vol verwachting klopt? 

… de groepen 4/5, 6/7 en 7/8 op 10 de-

cember mogen gaan schaatsen in de Mid-

den Nederland Hallen? 

… op 18 december weer het traditionele 

kerstbuffet is? 

… we ons uiteraard weer verheugen op de 

verschillende multiculturele hapjes? 

… we hopen dat iedereen weer wat lekkers 

kookt of bakt voor ons. 

… dit een prachtige afsluiting is van ons 

thema Voeding. 

 

 

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. 
 
 

Hulpouders gezocht 

De luizencommissie is op zoek naar ver-

sterking. De hele school controleren na een 

vakantie kost veel tijd. Na de kerstvakantie 

zal er door de GGD een opfristraining gege-

ven gaan worden.  

We willen graag dat alle kinderen luisvrij 

blijven, dat lukt ons, door na elke vakantie 

te blijven controleren en daar waar nodig 

ouders te ondersteunen bij het behandelen 

ervan. 

Uw hulp is daarbij  

van grote waarde. 



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 
 
De Kookworkshop gezonde voeding voor ouders was een succes. Met een klein groepje ou-
ders hebben we waardevolle informatie gekregen en met natuurlijke ingrediënten een lekke-
re traktatie gemaakt. Hieronder een impressie.  

 
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. 
 
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 
 




