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 Corona-maatregelen 
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 Ouderbijdrage 
 Themahoek 

Maa 31 aug Eerste schooldag 2020-2021 

Maa 31 aug Lijstereens 01 

7 of  8 sept Opening thema Afrika/Azië 

Maa 14 sept Lijstereens 02 

   

   

   

Van de Directie 
Voor u ligt de eerste Lijs-
tereens in weer een nieuw 
schooljaar. Een jaar vol on-
zekerheden. Maar ondanks 
dat hebben wij er weer ontzettend veel zin 
in om aan de slag te gaan. We gaan er sa-
men een prima jaar van maken. 

Belangrijk!!!! 
Op de volgende pagina in deze Lijstereens 
vindt u een samenvatting van de richtlijnen, 
die u ook uitgebreid via de mail en Parro 
heeft ontvangen. Hier een aantal zeer be-
langrijke punten: 
 

1. Bent u in een oranje/rood land ge-
weest, dan gaan wij er vanuit dat 
u dit meldt en het dringende ad-
vies opvolgt om met uw gezin 10 
dagen in thuisquarantaine te 
gaan! Uw kind krijgt een thuis-
werkpakket. 

2. Kinderen die ziek zijn blijven thuis!  
3. Alleen verkouden, snotterig, of 

hooikoorts, dan kunnen kinderen 
van groep 1/2    gewoon naar 
school. 

4. Heeft uw kind koorts dan blijft het 
hele gezin thuis!! 

5. Zijn er gezinsleden positief getest 
op Corona dan geeft u dit direct 
door aan school! 

 
Gelukkig zijn er op dit moment nog geen Co-
ronabesmettingen op school bekend. 

Rookvrij 
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolplei-
nen rookvrij zijn. Dat is op ons schoolplein 
gelukkig al een aantal jaren goed geregeld. 
Maar wist u dat 
ook in de omgeving 
van de school, dus 
aan het hek, bij de 
sporthal en het 
toegangspad niet 
gerookt mag wor-
den?  
U zie dit aan het 
bord: “een rook-
vrije generatie”. 

http://www.obs-delijster.nl


Corona-maatregelen 

De afgelopen weken zijn er helaas weer meer Coronabesmettingen bij gekomen. Gelukkig zijn 

er op onze school nog geen coronabesmettingen bekend.  

We blijven voorlopig de volgende regels hanteren: 

 Geen ouders op het plein 

 Zo weinig mogelijk ouders in de school 

 Indien noodzakelijk ouders alleen via de hoofdingang in school 

 Registreren en handen desinfecteren bij binnenkomst 

 De afgelopen 10 dagen niet in oranje/rood gebied geweest zijn 

 De 1,5 meter tussen volwassenen onderling is verplicht 

 Continurooster ( in ieder geval tot de herfstvakantie ) 

 Extra hygiëne maatregelen 

 Kinderen die ziek zijn blijven thuis 

 Na schooltijd direct naar huis of BSO 

 

Het is afgeraden om op vakantie te gaan in Landen of 

gebieden met een oranje reisadvies.  Kijk voor de ac-

tuele landen op de website van de Rijksoverheid. 

O.a. Turkije, Marokko en Zweden ( oranje op deze 

kaart ) zijn landen waar u dringend geadviseerd 

wordt na terugkomst ten minste 10 dagen in quaran-

taine te gaan .  

Onze stichting STEV en de school gaan ervanuit dat u dit advies respecteert en de school 

meldt wanneer u in een oranje/rood gebied bent geweest. (Zie ook de brieven die STEV en 

de school via de mail en Parro vorige week aan u verzonden heeft.) 

Het is in ieders belang dat wij eventuele verspreiding van het virus voorkomen. Mocht u in 

quarantaine moeten, neemt u dan contact op met school, zodat wij samen kunnen bekijken 

hoe we uw kinderen zo goed mogelijk met (thuis)onderwijs kunnen begeleiden. 

 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!!! 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland


Aanwezigheid Directie en IB 
Voor de herregistratie als schoolleider 
volg ik regelmatig cursussen en scholin-
gen. Dit schooljaar zal ik, samen met de 
andere directeuren van STEV weer een 
intensieve opleiding gaan volgen over 
persoonlijke leiderschap. Daarnaast zullen 
er door STEV een aantal extra scholings-
bijeenkomsten georganiseerd worden 
rondom de thema’s Kwaliteitszorg, Public 
Affairs en leerlingwerving. Juf Elfriede zal 
bij sommige van deze trainingen ook 
meegaan. Bovendien zal juf Elfriede een 
dag minder gaan werken. Zij werkt alleen 
op maandag en dinsdag. Dit betekent dat 
wij wat vaker dan u van ons gewend bent 
niet op school zullen zijn. Ik probeer mijn 
werkdagen dit jaar ook iets meer te sprei-
den, zodat we er hopelijk voor kunnen 
zorgen dat er meestal iemand als aan-
spreekpunt beschikbaar is. Helaas zal dit 
dus niet op alle dagen van de week het 
geval kunnen zijn. U kunt ons altijd mai-
len, of telefonisch een afspraak maken en 
in echt dringende gevallen weten de leer-
krachten ons te bereiken. 

HVO/GVO/IVO 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar zullen de lessen HVO/GVO/IVO op 
donderdagmiddag gegeven gaan worden, in 
verband met de dynamische instructies op 
de ochtend. 
De lessen starten op donderdag 10 septem-
ber. 
Net als vorig jaar verzorgt Juf Ingrid Noor-
danus de lessen IVO. Voor de GVO-lessen is 
inmiddels een nieuwe juf gevonden: juf 
Marloes Zeeman.  Voor de HVO-lessen 
wordt nog gezocht naar een nieuwe leer-
kracht.  
Tot die tijd vervallen helaas deze lessen en 
zullen de kinderen opgevangen worden 
door de eigen leerkracht. Zodra een nieuwe 
leerkracht gevonden is, laat ik u dat weten. 
 
 

Ouderbijdrage 
De Ouderraad heeft samen met de penningmeester de balans van afgelopen schooljaar op-
gemaakt. Er is ongeveer € 1000,= overgebleven. Het totaal overzicht zal door de kascommis-
sie worden gecontroleerd en het financieel jaaroverzicht zal tijdens de portfoliogesprekken 
in school ter inzage liggen.  
 
Zoals aangegeven in de Lijstereens voor de zomervakantie 
kunt u een aanvraag doen voor een retourbedrag.  Dit bedrag 
is vastgesteld op € 10,= per leerling. (Mits u de ouderbijdrage 
volledig betaald heeft uiteraard.) 
Deze week krijgt u hiervoor een retourformulier. 
U kunt dit ingevuld inleveren bij de leerkracht. 
 
U mag het bedrag terugvragen, maar dit hoeft niet.  
Het geld dat overblijft zal in het komende schooljaar, in overleg met de kinderen, 
besteed worden aan iets leuks.  
Uiteraard laten wij u dan weten wat dit geworden is. 



Parnassys 

Heeft u het al ontdekt? Er zijn nieuwe ver-

beteringen in Parnassys gedaan. 

- Inloggen in Parro 

en Ouderportaal 

kan nu met 1 ac-

count. 

- De jaarplanning is 

nu ook te zien in de Parro-app. 

Sommige ouders hebben nog een verzoek 

gekregen om hun kind te koppelen aan 

hun account…..wilt u dit doen als u dit nog 

niet gedaan heeft. 

Lukt het niet? Kijk dan even in de bijlage 

van de mail die ik hierover gestuurd heb, 

of kom even langs op school, dan helpen 

we u verder. 

Vakantierooster 2020-2021 
Zoals al eerder aangegeven zijn we ook al druk bezig met de planning van komend school-
jaar. Vorige keer schreef ik al over de groepsindeling. Dit keer over het vakantierooster. De 
MR heeft dit inmiddels goedgekeurd. Neemt u de data over in uw agenda? De data komen 
ook in het ouderportaal en op de website te staan. 

 
 
 
 

 
  
Studiedagen: 
Studiedag STEV:   woensdag 11 november 2020 
Studiedag Zorg:   maandag 01 maart 2021 
Studiedag Evaluatie:  dinsdag 25 mei 2021 
Calamiteiten dag:  vrijdag 16 juli 2021 

Zomerschool 
In de zomervakantie heeft twee weken 
lang, van 17 t/m 28 augustus, de Zomer-
school Barneveld gedraaid. De Zomer-
school werd door de gemeente en samen-
werkende schoolbesturen van Barneveld 
georganiseerd. Dit was een unieke kans 
voor leerlingen met specifieke behoeften 
rondom de Nederlandse taal. 28 Augustus 
vond een feestelijke afsluiting plaats waar-
bij de burgemeester certificaten uitdeelde 
aan de 20 leerlingen. Ook hadden de leer-
lingen allemaal zelf wat lekkers gemaakt 
om het ge-
heel -met 
als thema 
Eten & 
Drinken- 
met een 
feestelijke 
lunch af te 
sluiten.  

Vakantie van tot en met 

Herfstvakantie 17 oktober 2020 — 25 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 — 03 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 -- 28 februari 2021 

Paasweekend 02 april 2021— 05 april 2021 

Meivakantie 24 april 2021— 09 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 — 16 mei 2021 

Pinksterweekend 22 mei 2021 — 24 mei 2021 

Zomervakantie 17 juli 2021—29 augustus 2021  



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, in-

formatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er vanaf 1 augustus niet meer gerookt 

mag worden op schoolpleinen? 

… dat dit ook geldt voor de omgeving van 

de school? 

… de infomarkt dit jaar definitief niet door 

kan gaan ivm de Coronamaatregelen? 

… er een alternatief gezocht zal worden om 

u van informatie te voorzien? 

… U vanaf nu weer kapotte elektrische ap-

paraten kunt inleveren? 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek wor-
den nieuwe leerlingen op 
onze school van harte 
welkom geheten. 
 
Shaila de Goede                         groep 1 
Menahil Awan                            groep 3 
Manhoor Awan                          groep 6a 
Majed Aljasem               groep 3/4 
Taem Aljasem                             groep 2 
Yazan Kadi                                   groep 7 
 
 
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 
Tot 21 november kunt u uw apparaten 
weer inleveren in de doos in de hal. 
 

Bag2school 
Kledinginzameling voor het goede doel. 
Inzamelen van 1 okt t/m 15 oktober. 
 

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. 
 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Marloes 
Zeeman, ik ben 36 jaar 
en woon in Barneveld. 
Ik ben getrouwd met 
Jan Paul en we hebben 
twee kinderen: Han-
nah van 8 en Jonathan 
van 5 jaar. 
Al bijna 10 jaar gele-
den werkte ik ook als GVO-juf op jullie 
school, dus ik vind het heel erg leuk dat ik 
weer les mag gaan geven bij jullie! 
Ik houd ervan om samen met kinderen in 
gesprek te gaan, verhalen te vertellen en 
van en met elkaar te leren. Kinderen kun-
nen de mooiste en meest bijzondere vra-
gen stellen! Voordat Hannah werd gebo-
ren, was ik juf van groep 5/6 en later van 
groep 3/4 op een kleine school in De Glind.  
Ook gaf ik dus GVO op de Lijster en op nog 
drie andere scholen. 
In de jaren na de geboorte van onze kin-
deren heb ik invalwerk gedaan op verschil-
lende basisscholen en als gastouder ge-
werkt. Ik zie ernaar uit om u en jou te leren 
kennen en er samen een mooi GVO-jaar 
van te maken!  



Themahoek 

 
 
Thema’s periode 1 : 31-08-2020 t/m 16-10-2020  
  
 Groep 1/2A  : Op Avontuur 
 Groep  3/4   : Waar is het ? 
 Groep  5 t/m 8  : Afrika en Azië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste Thema van dit 4e Alles in 1 jaar zal het Thema Afrika en Azië zijn. Zoals eerder aan-
gegeven zal door de Coronamaatregelen de opening en sluiting alleen met de kinderen 
plaatsvinden, zonder ouders. Uiteraard zullen we wel verslag doen op onze facebookpagina 
en in de Lijstereens. 
 
Het thema wordt volgende week geopend en voor de herfstvakantie weer afgesloten. 
 
We proberen een Afrikaanse Djembee-les te regelen voor groep 5 t/m 8 en ongetwijfeld zul-
len er nog meer leuke activiteiten georganiseerd gaan worden. 
 
Helaas kunnen we door de Coronamaatregelen momenteel geen ouders uitnodigen voor de-
ze activiteit. 
 

Thema’s projecten komend schooljaar  

02-09 t/m 01-11 : Aardrijkskunde: Afrika en Azië 
04-11 t/m 20-12 : Cultuur: Kunst 
13-01 t/m 13-03 : Geschiedenis: Moderne Geschiedenis 
16-03 t/m 20-05 : Techniek: Vervoer en verkeer 
20-05 t/m 18-07 : Natuur: Milieu en kringloop 



Wecycle 
  

Onze school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie voor 
kleine apparaten van Wecycle. Het thema dit jaar is 
“schatgraven”. Overal in huis slingeren afgedankte kleine 
apparaten rond die heel goed kunnen worden gerecycled 
tot nieuwe grondstoffen. Deze berg apparaten is eigenlijk een verborgen schat en aan de kinderen de  opdracht 
om die thuis op te zoeken en op school in te leveren. In ruil voor hun inzet is er een mooie beloning voor de 
school, een Wecycle-Recycle Certificaat en een donatie aan Stichting Jarige Job. 
 
Lever dus kleine apparaten in, in de doos in de centrale hal. 

Heel belangrijk voor ieders veiligheid!!!!! 
Vooral ook buiten het hek! 


