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Agenda  

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 Kerst 
 Themahoek 
 Een goed 2020 
 Lijsterkids 

 
 

Maa 16 dec Lijstereens 8 

Woe 18 dec Kerstbuffet 

Don 19 dec Kerstactiviteit 

Zat 21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 

   

Van de Directie 
Wat is het jaar weer voorbij gevlogen. 
Woensdag het multiculturele buffet, gezel-
lig samen eten en dan vanaf 21 december 
heerlijk twee weken vakantie. We zien el-
kaar weer in het nieuwe jaar, waarin er 
weer veel nieuwe en  leuke activiteiten op 
het programma staan. Voor nu: 
 

Een heel goed en gezond 2020. 

Schaatsen 
Wat hebben ze genoten zeg….het was een fantastische middag. De kinderredactie doet ver-
slag op de pagina van de Lijsterkids, maar hier alvast een klein voorproefje. 

 

 
 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… het jaar 2019 er al weer bijna op zit? 

...we het afsluiten met het gezellige multi-

culturele kerstbuffet? 

… de kinderen om 17.00 uur op school 

moeten zijn? 

… de ouders vanaf 18.30 uur een hapje 

mee kunnen eten? 

 

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. 
 
 

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 ma-
ken 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. 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We sluiten het thema af op 18 december met het Multicultureel Kerstbuffet, met hap-
jes gemaakt door alle ouders.  
U komt toch ook!!!! Vanaf 17.00 uur voor de kinderen, vanaf 18.30 uur voor alle ou-
ders. 

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 
 



 
 
 
 

Het team van  

OBS De Lijster 
wenst iedereen een heel goed  

en gezond 2020 toe. 

 

We gaan er weer een mooi jaar  

van maken. 

 

  



Lijster kids… 
 

Sinterklaas door Deeqa en Jennifer. 
4 December hadden we op school feest van Sinterklaas. De hele school vierde het. We vierde 
het met een surprise. Iedereen had een surprise gemaakt voor elkaar, dus iedereen had er 
een. In de surprise kreeg je een cadeau van degene wie jou had getrokken met de lootjes. En 
we hadden een bezoek van Sinterklaas en de pieten. 
De pieten strooiden allemaal pepernoten. De hele klas was helemaal rommelig. Het was su-
per leuk. Je mocht max 3 euro gebruiken voor het cadeau. 

 

 

 

Schaatsen door Marwan en Yousef 
Op 10 december gingen we schaatsen, 
met groep 4/5, 6/7 en 7/8 in de Midden 
Nederland Hallen, van 14:00 tot 15:00. 
We gingen met de auto´s naar Midden Ne-
derland Hallen. Waarom gingen we 
daar naar toe? We zijn uitgenodigd door, 
Gemeente Barneveld en ook andere Scho-
len zijn uitgenodigd door Gemeen-
te Barneveld. Zoals De Zandberg, Koning 
Juliana, Spreng  en andere scholen, maar 
die scholen kwamen op andere dagen. 
 

Voorleeswedstrijd door Feyza en Reyan   
Woensdag 20 november hadden we de 
voorleeswedstrijd. 
Wie er aan mee deden waren: 
Yagmur, Marwan, Sara, Vanity, Deeqa, Jen-
nifer, Ahmad, Nilay, Bejin, Reyan en Feyza. 
Er waren 3 juryleden. 
Iedereen heeft heel goed voorgelezen. We 
hadden een 3e, 2e en een 1e plaats. 
De 3e werd (tromgeroffel) ……. 
Reyan, 2e werd (tromgeroffel)…..Feyza 
En de 1e van de Obs De lijster 2019 werd, 
(tromgeroffel)......Bejin:). 


