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Agenda  

Verder in deze nieuwsbrief 

 Themahoek 
 Leefstijl 
 

Maa  14 sept Lijstereens 2 

Woe 23 sept Digitale Info  (markt)   

Do 24 sept Portfolio mee naar huis 

Vrij 25 sept Vragenlijst Continurooster 
inleveren 

Maa 28 sept Lijstereens 3 

Maa  28 sept Afrikaans trommelen gr 1/4 

Maa 28 sept MR-vergadering 

Van de Directie 
Weer een flinke Lijstereens boordevol be-
langrijke informatie. 
 Looproutes en 1,5 meter afstand 

houden op het plein 
 Continurooster of overblijven? 
 Wat als de leerkracht ziek is? 
 De week van lezen en schrijven 
 Lijster nu ook op instagram!! 
 3 stagiaires stellen zich voor 
 Infomarkt en portfoliogesprekken 
 
Kortom….veel 
informatie om 
lekker door te 
lezen. 

Continurooster of overblijven? 
Weer terug naar de oorspronkelijke schooltijden, met de overblijfre-
geling of definitief overstappen naar een continurooster? Voor bei-
den is iets te zeggen.  
 Soms is het fijn om al om 14.15 uur naar huis te gaan, maar met 

werk, oppas en BSO ook een heel geregel. 
 Tussen de middag niet snel heen en weer is praktisch, maar lek-

ker even wat langer buiten spelen en even tot rust komen zit er 
dan niet in. 

 Leerkrachten hebben na schooltijd meer tijd, dat is fijn, maar 
tussendoor geen of nauwelijks pauze, dat is erg zwaar. 

 
Kortom de meningen zijn verdeeld. 
Afgelopen week is de MR bij elkaar geweest en heeft dit dilemma besproken. De MR gaat een 
enquête uitzetten onder ouders, leerkrachten en kinderen. Deze week krijgt u hier via de mail 
bericht over. Alle oudsten van het gezin krijgen de vragenlijst op papier mee naar huis. U geeft 
aan waar uw voorkeur naar uitgaat en levert de vragenlijst uiterlijk vrijdag 25 september weer 
in. Op maandag 28 september komt de MR weer bij elkaar om een besluit te nemen. 
 
Voor een gedragen besluit is het van belang dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers hun me-
ning geven. Uiteraard hopen we dat IEDEREEN de enquête invult en inlevert. 

http://www.obs-delijster.nl


1,5 meter afstand houden 
Op zich gaat dit over het algemeen heel erg goed. Uiteraard is er af en toe wel eens een ver-
gissing. Daar wijzen we elkaar op. Het brengen van de leerlingen verloopt prima. Het blijkt 
voor sommige ouders toch lastig te zijn om de 1,5 meter afstand te houden op de smalle toe-
gang naar het hek bij groep 1/2. Vooral bij het ophalen wordt het daar erg druk. 
 
Vanaf vandaag zullen we daarom de volgende aanpassingen doen: 
 
1. Leerlingen en ouders van groep 1/2 gebruiken de ingang van het hek naast hun lokaal. 
2. Leerlingen en ouders van groep 3/4 gebruiken de ingang van het hek bij de schommel. 
3. Leerlingen en ouders van groep 5 t/m 8 gebruiken de ingang van het hek bij de hoofd-

ingang 
 
Op het plein zelf is veel meer ruimte om de anderhalve meter in acht te nemen, dan de smal-
le toegang, dus vanaf nu kunt u eventueel ook op het plein op uw kind wachten, maar dan 
wel bij de ingang van het hek, zoals hierboven is beschreven. Zorg goed dat u zich ver-
spreid!!!  
 
Het wegbrengen van uw kind blijft zoals het was. U zet uw kind af bij 
het hek: 
1/2 bij hun lokaal 
3/4 bij de schommel 
5/8 bij de hoofdingang 
 
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien zijn de tijdelijke bordjes inmiddels 
vervangen door op het plein geschilderde aanwijzingen.   

 
 Houd voldoende afstand van elkaar. 
 Let er altijd op dat u rechts houdt, dat voorkomt ook 

opstoppingen.  
 Houd de uitgangen van de school goed vrij, zodat 

kinderen en leerkrachten voldoende ruimte hebben 
om naar buiten te komen. 

 Ga na schooltijd direct naar huis en blijf niet op het 
plein spelen of kletsen. 

 Volg eventueel aanwijzingen van de leerkrachten op. 
 
 

We moeten het samen doen, veiligheid staat voorop. 



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

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

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

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

 
Gelukkig zijn er op dit moment nog geen 
Coronabesmettingen op school bekend. 

Een zieke leerkracht; wat nu…….? 
Uit de media wordt steeds duidelijker dat het vervangen van een zieke leerkracht steeds las-
tiger wordt. In deze Lijstereens geven we u aan hoe wij op de Lijster daarmee omgaan. Als 
een leerkracht van een groep ziek is, nemen we de volgende stappen: 
 
1. We kijken of de duo-leerkracht beschikbaar is 
2. We kijken of er bij de PIO-invalpoule vervanging be-

schikbaar is. 
3. We kijken of we het intern op kunnen lossen, door een 

ondersteunende leerkracht in te zetten, hierdoor ver-
valt dan de ondersteuning, RT en werkdrukverlaging 
van leerkrachten 

4. Mocht bovenstaande niet mogelijk zijn, dan zijn we he-
laas genoodzaakt de groep naar huis te sturen. 

 
U wordt hierover dan zo snel mogelijk via de Parro-app geïnformeerd. 
De leerlingen halen op school werk op en gaan thuiswerken. 
Voor alle leerlingen staan op hun google-classroom-account de weektaak en  
(t)huiswerk-opdrachten klaar. 
 
Uiteraard proberen we het naar huis sturen zoveel mogelijk te spreiden, zodat elke groep om 
de beurt aan de beurt komt om thuis te werken. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk is dat we gezond blijven en zoveel mogelijk voorkomen dat 
ook leerkrachten verkouden worden. Daar kunt u ook bij helpen door uw kind thuis te hou-
den bij verkoudheidsklachten. Als uw kind niet te ziek is kan uw kind dan thuiswerken. 

Wecycle 
Onze school doet mee met de jaarlijkse 
inzamelactie voor kleine apparaten van 
Wecycle. Het thema dit jaar is 
“schatgraven”. Overal in huis slingeren af-
gedankte kleine apparaten rond die heel 
goed kunnen worden gerecycled tot nieu-
we 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 Certi-
ficaat en een donatie aan Stichting Jarige 
Job. 
 
Lever dus kleine apparaten in, in de doos in 
de centrale hal. 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, informatieve  en  

handige weetjes. 

Wist u dat:  

 

… obs de Lijster 

nu ook te vinden 

is op  

    instagram?  

 

         

      

Scan de QR-code…!!! 

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek wor-
den nieuwe leerlingen op 
onze school van harte 
welkom geheten. 
 
 
 
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. 
 

 

 

Infomarkt en portfoliogesprekken 

De infomarkt van 23 september kan helaas niet 

doorgaan, maar u ontvangt op die dag wel via 

een flyer, filmpje of andere manier info over 

de groep van uw kind. Daar wordt momenteel 

hard aan gewerkt. 

Vanaf 22 september zal er 

wel 1 kraam in de hal 

staan, waarin de stukken 

van de OR, MR en Overblijf 

ter inzage liggen. Ook een aantal materialen 

van onze nieuwe rekenmethode kunt u daar 

inzien…..en nog een “special”...zodat u toch 

een beeld krijgt welke externe organisaties 

voor ouders/leerlingen en school hulp kunnen 

bieden.  

U kunt de kraam bekijken als u even in school 

bent of met uw kind op het portfoliogesprek 

komt. Deze gaan WEL door en wel van  28 sep-

tember t/m 2 oktober. U krijgt via de leer-

kracht een uitnodiging hiervoor. 

Het portfolio met een ge-

spreksblad krijgt uw kind 

mee op 24 of 25 septem-

ber. 



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 is het thema Afrika en Azië.  
 
Het thema is op dinsdag 9 september geopend met een hele leuke Corona-proof activiteit op 
het plein. Al trommelend werden de kinderen op het plein ontvangen. Het thema wordt voor 
de herfstvakantie weer afgesloten. 
 
Er zijn twee workshops geregeld: 
Voor groep 1 t/m 4 : op maandag 28 september; een les met Afrikaanse trommels 
Voor groep 5 t/m 8 : op een donderdag of vrijdag; een djembee worskhop. 
We besteden aandacht aan de Nationale Kraanwaterdag op 22 september 
En voor de groepen 5 t/m 8 is er een Donald Duck over voedselverspilling. 
 
 
Helaas kunnen we door de Coronamaatregelen mo-
menteel geen ouders uitnodigen voor deze activiteiten, 
maar natuurlijk zijn er foto’s en filmpjes beschikbaar 
op: 
 
 
 

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 



Even voorstellen…. 
Mijn naam is Zehra Yen en ik woon in Barneveld. Ik volg momenteel de opleiding Onderwijs 
Assistente en wil later door stromen naar de Pabo, mijn doel is om een juf te worden. Ik ben 
19 jaar oud en van achtergrond ben ik Turks. Mijn ouders, broers en zus zijn allemaal gebo-
ren in Turkije in het stadje Aksaray ( Dat ligt in het Midden- Anatolië ) en ik ben geboren in 
Nederland, Amersfoort om precies te zijn. Ik loop momenteel stage in groep 6/7 Bij Juf Jo-
landa  

 
 

Aangezien het thema van nu Azië en Afrika is vond ik het wel leuk om wat dingentjes te laten 
zien van mijn stad in Turkije, want Turkije ligt namelijk ook in Zuidwest-Azië en ook in Zuid-
oost-Europa! Het is wel een kleine gedeelte van het land dat in Europa zit, ongeveer 3% van 
Turkije. De stad die voor een klein gedeelte in Europa ligt is Istanbul. Het plaatje links boven 
is hoe mijn stad er uit ziet. En het plaatje er naast is een oud historisch gebouw.    

Even voorstellen…. 
 
Mijn naam is Esmee van Oorschot. Ik ben 
19 jaar en doe de opleiding onderwijsas-
sistente. Ik zit nu in mijn laatste jaar en 
mag dit hele jaar in groep 1/2 stagelopen.  
Ik ben er op maandag, dinsdag en na een 
half jaar komt daar de woensdag nog bij. 
Mijn taken zijn vooral om de leerkrachten 
te ondersteunen bij hun werk en ik zal 
aan kleine groepjes en aan de hele klas 
lessen gaan geven. 
Ik heb het vertrouwen 
erin dat dit een heel 
leuk jaar gaat worden. 
 
Ik hoop u snel een keer 
te zien en als u nog vra-
gen aan mij heeft kunt 
u die altijd stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmee van Oorschot 

Even voorstellen…. 
 
Hallo, mijn naam 

is Sara Aaloul. Ik 

ben 17 jaar oud 

en woon in Bar-

neveld. Ik doe de 

opleiding Onder-

wijsassistent 2e 

leerjaar in Arn-

hem (Rijn IJssel). 

Ik loop elke maandag, dinsdag en woens-

dag stage. Ik loop stage in groep 3/4 bij 

Juf Erika. 5 februari 2021 is mijn laatste 

stage dag. Als je vragen heb kan je altijd 

naar me toe komen.  

 



Week van Lezen en schrijven 

Uiteraard deed ook de Lijster mee 

met deze week. 

De wethouder kwam langs met een 

informatiepakket. 

U heeft een flyer ontvangen en een 

Parro-app met een poster. 

 

Heeft u vragen, of hulp nodig ? 

 

Wij helpen u graag. 



start thema 1 Leefstijl 
Zoals u weet werken wij op school met Leef-
stijl, een methode voor sociaal-emotionele 
vaardigheden. Deze week zullen de lessen 
dan ook weer starten.  
Tot aan herfstvakantie werken we aan: 

 
De groep? Dat zijn wij! 

In elke groep wordt er op eigen niveau aan dit thema gewerkt. Wat komt er zoal aan bod?  

 
Op de Lijster werken we met combinatiegroepen. Hierdoor  is het mogelijk dat, uit de beide 
groepen waarin uw kind zit, aan de verschillende onderdelen wordt gewerkt.  
Direct na de herfstvakantie start thema 2 : Praten en luisteren.   
 
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag.  
Team OBS De Lijster 

Groep Kernbegrippen zijn: 

Groep 1 - Kinderen leren elkaars namen. 
- Kinderen ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten. 
- Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen in de klas. 

Groep 2 - Kinderen leren manieren om elkaar te begroeten. 
- Kinderen ontdekken het verschil tussen alleen en samen spelen. 
- Kinderen realiseren zich dat samen spelen soms méér en soms minder is. 

Groep 3 - Kinderen maken samen plezier en leren elkaar beter kennen. 
- Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen. 
- Kinderen maken afspraken voor in de klas. 

Groep 4 - Kinderen vertellen iets over zichzelf aan de groep. 
- Kinderen ervaren dat rekening houden met elkaar noodzakelijk en prettig is. 
- Kinderen ervaren dat afspraken en regels rust creëren. 

Groep 5 - Kinderen ervaren dat ze van verschillende dingen houden. 
- Kinderen oefenen in samenwerken. 
- Kinderen benoemen gedrag dat (niet) bijdraagt aan een goede sfeer. 

Groep 6 - Kinderen maken samen plezier en leren elkaar beter kennen. 
- Kinderen leren hoe je rekening kunt houden met elkaar in de klas. 
- Kinderen benoemen gedrag waardoor zij zich goed voelen in de klas. 

Groep 7 - Kinderen leren welke vragen ze moeten stellen om meer van een ander te 
weten te komen. 
- Kinderen leren de betekenis van de begrippen veiligheid en vertrouwen. 
- Kinderen denken na over vriendschap. 

Groep 8 - Kinderen staan stil bij persoonlijke veranderingen. 
- Kinderen bedenken wat ze zelf kunnen bijdragen aan een veilige situatie op 
school en daarbuiten. 
- Kinderen bedenken en formuleren gezamenlijke afspraken. 


