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Agenda  

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 Staking 30 en 31 januari 
 Themahoek 
 Ouderbijdrage  
 Citoperiode 
 Be-Fit  
 

Maa 13 jan Lijstereens 9 

Maa  13 jan Start Cito-periode 

Maa 20 jan Start thema “De Gouden 
Eeuw” 

Maa 27 jan Lijstereens 10 

Din 28 jan Afscheid meester Kees 

Don 30 jan Staking alle lln zijn vrij 

Vrij 31 jan Staking alle lln zijn vrij 

Van de Directie 
Aller eerst wil ik iedereen een heel goed en 
gezond 2020 toewensen, ook namens het 
team. Helaas voor mij, door een longont-
steking een moeizame start van het nieuwe 
jaar, maar inmiddels ben ik weer voor halve 
dagen aan de slag en herstel ik gelukkig 
voorspoedig.  
We gaan binnenkort starten met het ge-
schiedenisthema “De Gouden Eeuw”. Ook 
de citoperiode staat weer voor de deur. 
Verder alvast de aankondiging voor de sta-
kingsdagen op 30 en 31 januari. U leest hier 
meer over in deze Lijstereens. 
 

 

Ik kom op tijd 
Schoolbreed zitten we goed op 
koers om de doelstelling van 
dit schooljaar te halen. Echter 
zien we wel dat in groep 3/4 en 
groep 6/7 nog winst te behalen 
valt. Ouders/verzorgers van 
kinderen die meer dan 3 keer 
te laat zijn geweest de afgelo-
pen periode, ontvangen een 
bericht van dit ongeoorloofd 
verzuim. We gaan weer rich-
ting voorjaar, dus ik verwacht 
dat het op tijd komen dan ook 
weer beter lukt. 
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Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… de citoperiode er weer aankomt? 

… goed uitgerust zijn helpt bij goede resul-

taten? 

… op 30 en 31 januari de school dicht is 

ivm de landelijke onderwijsstaking? 

… STEV samen met medewerkers gaat be-

spreking hoe we oplossingen kunnen vin-

den voor de steeds groter wordende werk-

druk. 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek 
worden nieuwe leer-
lingen op onze school 
van harte welkom ge-
heten. 
 
Eline en Marin Baars in groep 1/2 
Hilary Silva-de Wilde in groep 6/7 
 
Beide families zijn 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 
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. 
 

Staking 
Op 30 en 31 januari staat de landelijk on-
derwijsstaking gepland. De school zal die 
dagen dicht zijn. In het land zullen diverse 
manifestaties zijn en ons bestuur organi-
seert een bijeenkomst voor al het perso-
neel om met elkaar te bespreken hoe om 
te gaan met de werkdruk en andere maat-
schappelijke problemen die in het veld en 
op onze scholen spelen. Oplossingen zijn 
niet eenvoudig, maar we kunnen samen 
wellicht wel kleine stappen zetten. Een 
mooi initiatief. Houdt u dus alvast rekening 
met het zoeken van opvang voor deze 
twee dagen.  
 
 
 
 
 



Themahoek 

Thema’s periode 1 : 13-01-2020 t/m  13-03-2020  
  
 Groep 1/2A  : Het jaar rond, de winkel en dieren 
 Groep  3/4   : Wanneer was het ? 
 Groep  4/5   : Wanneer was het? De Gouden Eeuw. 
 Groep  5 t/m 8  : De Gouden Eeuw 
 
 
De komende thema periode staat in het teken van Geschiedenis.  
Wanneer was het? “De Gouden Eeuw”. 
Op maandag 20 januari zal het thema gestart worden en op 12 maart weer afgesloten. 
Het is ons gelukt om voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 een excursie te regelen naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Dit bezoek zal op dinsdag 11 februari plaats vinden. Nadere in-
formatie volgt nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten rondom het thema Wanneer wat het? “De Gouden Eeuw”. 
 
 20 januari: start thema om 08.30 uur op het schoolplein 
 11 februari: bezoek Rijksmuseum in Amsterdam 
 12 maart: afsluiting thema met een tentoonstelling 

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 
 



Ouderbijdrage 
Een groot gedeelte van de ouders heeft de 
ouderbijdrage inmiddels geheel of gedeel-
telijk betaald. Fijn. Het is weer tijd voor de 
volgende ronde. Ouders/verzorgers die nog 
niet de volledige ouderbijdrage betaald 
hebben, krijgen binnenkort weer een her-
innering om (het volgende deel van) de ou-
derbijdrage te voldoen.  
 
 

School beloning ik kom op tijd. 
Al is het alweer even geleden, er wordt hard gewerkt aan de schoolbeloning voor het op tijd 
komen van afgelopen schooljaar. Samen met de Ouderraad en overblijfcommissie is gezocht 
naar een nieuw speeltoestel. Het kostte even tijd, maar inmiddels is dit gelukt. Het zal ergens 
in het voorjaar geplaatst gaan worden. Dan is het gras weer wat aangegroeid en zijn alle on-
derdelen van de bestelling binnen. Zo zal het er ongeveer uit komen te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cito- periode 
De cito periode komt er weer aan. De afge-
lopen maanden hebben alle leerlingen 
weer hard geoefend en gewerkt aan hun 
persoonlijke doelen. Tijdens deze citoperi-
ode worden de kinderen getoetst om te 
bekijken hoeveel ze vooruit gegaan zijn. 

Wij adviseren om goed uitgerust en posi-
tief te zijn op de testdagen. Leg niet te veel 
druk op de kin-
deren . Met een 
positieve mindset 
presteer je beter. 
Gewoon goed je 
best doen, laat 
zien wat je kan en 
wat je weet, dan 
komt het hele-
maal goed.  




