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Agenda  

Verder in deze nieuwsbrief 

 Themahoek 
 Ouderbijdrage 
 Portfolio-rapport 
 Rijksmuseum 
 Nieuwe leerlingen 

Maa 10 feb Lijstereens 11 

Maa 10 feb Eerste Portfolio-rapport 

Din  11 feb Rijksmuseum 5 t/m 8 

Din  11 feb MR-vergadering 

Woe 12 feb Schaffelaar Theater 7/8 

Din 18 feb Biologisch centrum 3/4 

Din 18 feb GMR-vergadering 

Maa 24 feb t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie 

   

Van de Directie 
Lente en herfst wisselen elkaar af. De ene 
dag schijnt het zonnetje al volop, maar af-
gelopen weekend stormde het alsof het 
herfst was. De natuur is soms wat in de 
war. In deze Lijstereens aandacht voor het 
bezoek aan het Rijksmuseum, de eerste 
rapporten die meegaan en het invulformu-
lier voor de HVO/GVO/IVO-lessen van vol-
gend schooljaar. De tijd vliegt, want daar 
zijn we inderdaad nu ook al mee bezig. Dit 
keer is er ook weer een bladzijde van de 
kinderredactie. Vanaf 22 februari hebben 
we ook een weekje heerlijk voorjaarsvakan-
tie. 
 
 
 

 

HVO/GVO/IVO 
Deze week ontvangt u via de mail en via uw kind een invulformulier voor de HVO/GVO/IVO-
lessen van volgend schooljaar. Wij gaan nu alweer inventariseren hoeveel leerlingen deze les-
sen gaan volgen. Daarmee kan het dienstencentrum dan bekijken hoeveel docenten zij toe-
wijzen aan onze school. 
Wilt u het ingevulde formulier zo snel mogelijk weer inleveren?  
Het liefst voor de voorjaarsvakantie. 
 
Meer informatie vindt u in de mail, maar 
u kunt dit ook lezen op onze website: 
www.obs-delijster.nl  

http://www.obs-delijster.nl
http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… groep 5 t/m 8 een bezoek gaat brengen 

aan het Rijksmuseum? 

… het eerste gecombineerde portfolio/

rapport vandaag mee gaat? 

… u via het invulformulier nu al kunt kiezen 

voor de HVO/GVO/IVO-lessen voor ko-

mend schooljaar? 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek 
worden nieuwe leer-
lingen op onze school 
van harte welkom ge-
heten. 
 
Kaylee Vis                   in groep 1 
 
De familie Vis 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 
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 Harry in de batterijenbak. 
 

Rijksmuseum 
Morgen is het dan zover. Dan gaan de leer-
lingen van groep 5 t/m 8 met de bus naar 
het Rijksmuseum, om daar te kijken naar 
de schilderijen uit de “Gouden Eeuw”. 
U heeft via de mail hierover al meer infor-
matie ontvangen. Nog even in het kort:  
 
Vertrek vanaf 
ALDI: 10.45 uur 
Terug op school: 
14.45 uur 
Houdt u er reke-
ning mee, dat het 
die dag íets later 
kan worden. 
 
Belangrijk om te weten: 
-Het is een normale schooldag. 
-Boterhammen en wat te drinken voor de 
lunchpauze meenemen van thuis - géén snoep 
en energiedrankjes. 
- Het is toegestaan om te eten en te drinken in 
de bus, niet in het museum.  
- Er is een toilet in de bus. 
- Jassen en tassen gaan mee naar het museum 
en kunnen niet in de bus blijven. 
-De mobiele telefoons blijven op school.  
 
We hebben er zin in.  
 



Themahoek 

Thema’s periode 1 : 13-01-2020 t/m  13-03-2020  
  
 Groep 1/2A  : Het jaar rond, 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 27 januari is het thema gestart en op 12 maart wordt het 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”. 
 
 27 januari: start thema om 11.20 uur in de centrale hal 
 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, hebben afgelopen week een her-
innering om (het volgende deel van) de ou-
derbijdrage te voldoen.  
 

Portfolio-rapport 
Uit het Tevredenheidsonderzoek van vorig jaar is duidelijk naar voren gekomen dat de ou-
ders naast het portfolio ook graag een rapport blijven houden. We hebben er als team voor 
gekozen om het rapport en portfolio samen te voegen. Er is een nieuw rapportblad ontwik-
keld, dat toegevoegd wordt in het portfolio. Het rapport, samen met het bekende blad met 
de grafieken van de CITO-toetsen vindt u bij het tabblad “Mijn rapport”.   
 
Zo krijgt u verschillende keren per jaar inzicht in de ontwikkeling van uw kind. In november 
en april bij de portfoliogesprekken en in februari en juli bij het ingevulde rapport. In de 
maand december was er ook een kijk-
moment voor het portfolio.  
 

Vandaag, 10 februari, 
gaat het eerste gecombi-
neerde portfolio mee 
naar huis.  
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leerlingen 
We zijn alweer volop 
bezig met het aantal 
groepen voor komend 
schooljaar. Heeft u thuis nog een peuter, of 
kent u mensen die een peuter hebben,  die 
volgend schooljaar 4 jaar wordt, komt u 
dan even een aanmeldingsformulier halen, 
zodat we hem of haar alvast aan kunnen 
melden. Zo krijgen we beter zicht op de 
grootte van de (kleuter)groep. 

Als u kennissen heeft die een 
overstap naar de Lijster over-
wegen, zij kunnen altijd vrij-
blijvend een afspraak maken 
voor een rondleiding en een 
informatief gesprek. 

Wij zetten er graag een stoeltje bij. 



Lijster kids… 
 

Afscheid meester Kees door Feyza en Jennifer 
29-01-2020 Was het afscheid van meester Kees. Het was heel jammer dat hij weg ging, maar 
het was ook een leuk afscheid. Iedere klas had wel iets voor hem, zoals  
groep 1/2 ging zingen, 
groep 3/4 ging een gedicht voorlezen en gaf en cadeau, 
groep 4/5 gaf een cadeau/tekening, 
groep 6/7 gaf een cadeau en 
groep 7/8 ging een toneelstuk 
spelen en gaf een cadeau. 
Wij als school  gaven ook samen 
een cadeau. Dat was een voetbal-
boek met al onze foto´s erin als 
herinnering. We hopen dat hij  
leuk, nieuw werk krijgt. 
 

Beactive les door Marwan en Deeqa. 
Het was  op woensdag 29-01-2020 
We kregen een  Gymles van Beactive. We 
gingen freerunnen. Toen we klaar waren, 
mochten we zelf weten wat deden. We 
sprongen en klommen en dan eraf sprin-
gen van een bepaalde hoogte. We gingen 
ook salto´s maken op kasten met hulp van 
Noah. Hij heeft de les gegeven. Het was 
een leuke les en we hadden veel lol. 
 

 

 

 

 

Meerwaarde Youssef en Reyan. 
We gingen om 28 januari naar de Meer-
waarde voor een rondleiding en work-
shops. En er waren meerdere scholen 
en we deden allemaal leuke activiteiten 
zoals; Gym, Technologie, Economie en Ne-
derlands. Er waren twee meisjes die ons de 
gymles gaven: Esmee  en Sofie. 
Het waren hele lieve meisjes  
en we hadden hele leuke opdrachten. 
Bij  de les Nederlands kregen we een cho-
colaatje en een pakje drinken. 
 


