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Agenda  

Verder in deze nieuwsbrief 

 1,5 meter afstand 
 Inzameling Wecycle en Bag2school 
 Tijdelijke ondersteuning 
 Portfoliogesprekken 
 Themahoek 
 Kinderredactie 

Maa  28 sept Lijstereens 3 

Maa 28 sept Inzameling kleding B2S 

Maa 28 sept Afrikaanse code dans 1 t/m 4 

Maa 28 sept Start portfoliogesprekken 

Maa 28 sept MR vergadering 

Woe 30 sept Start Kinderboekenweek 

Din 6 okt GMR vergadering 

Don 8 okt Djembé workshop 5 t/m 8 

Vrij 9 okt  Einde Kinderboekenweek 

Maa 12 okt Lijstereens 4 

Din 13 okt Fietskeuring kamp 7/8 

Don  15 okt Afsluiting Thema Afrika/Azië 

Don 15 okt Laatste dag kleding B2S 

Van de directie 
Alweer de derde Lijs-
tereens van dit jaar.  Wat 
gaat het snel…. In deze 
Lijstereens ook de eerste 
pagina van de kinderre-
dactie, zij zijn weer vol 
enthousiasme begonnen. We zamelen 
elektrische apparaten en kleding in voor 
het goede doel. Uw bijdrage is meer dan 
welkom. De MR vergadert vanavond over 
de enquête rondom het overblijven of 
continurooster, u wordt hierover later 
apart geïnformeerd. De komende weken 
vinden ook de portfoliogesprekken samen 
met uw kind plaats….wij kijken uit naar 
weer even een persoonlijk contact, uiter-
aard op 1,5 meter afstand. 

Kinderredactie 
De nieuwe kinderredactie heeft haar eer-
ste artikelen weer geschreven. Dit jaar zijn 
Feyza, Reyan, Jennifer, Marwan, Deeqa 
uit groep 8 en Justin uit groep 7 gestart. 
Na de herfstvakantie kunnen er nieuwe  
kinderen solliciteren, dan stromen er 2 
leerlingen van groep 8 uit de redactie. 

Ouderbijdrage 

De Ouderbijdragebrief voor 

dit schooljaar is weer via de 

mail verstuurd. Met deze bij-

drage organiseert de Ouderraad met de 

school leuke activiteiten voor de leerlingen. 

U kunt in 3 termijnen betalen als u dat wilt. 

http://www.obs-delijster.nl


We moeten het samen doen, veiligheid staat voorop. 
 
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. 
 
 
Daarom gelden nu de volgende aanpassingen: 
 
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 smalle 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 verspreid!!!  
 
 
 

 
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien zijn de tijdelijke bordjes 
inmiddels vervangen door op het plein geschilderde aan-
wijzingen.   
 
 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. 



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 alle kinderen  
weer 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. 

Even voorstellen 
Hallo allemaal! Mijn naam is Diana Boorsma, 
20 jaar en ik woon in Barneveld. In 2019 heb ik 
de opleiding onderwijsassistente afgerond en 
het afgelopen jaar heb ik bij de Prins Willem 
Alexanderschool en basisschool Ariane ge-
werkt. Na de zomervakantie ben ik de PABO op 
het Windesheim in Zwolle gestart. Ondanks dat 
de lessen voornamelijk digitaal zijn heb ik het 
nu al heel erg naar mijn zin. Gelukkig kan ik op 
de Lijster wel in de klas zijn en ben ik dan te 
vinden in groep 8. 
Nog even en dan 
groeien ze me voorbij 
maar ik vind het on-
wijs leuk om in deze 
klas te mogen zijn. 
Een half jaar lang zal 
ik er elke donderdag 
zijn en soms nog wat 
extra dagen. Naast 
school en stage 
spreek ik graag af met 
mijn vrienden, voet-
bal ik graag en geef ik club. Ik kijk er naar uit 
om samen te werken aan de ontwikkeling van 
uw kind!  

Even voorstellen 
Mijn naam is Nina Kruijs-
bergen, ik ben 20 jaar en 
eerstejaars pabo student. 
Ik zit op het Windesheim in 
Zwolle, maar ik woon in 
Amersfoort. Ik wil graag juf 
worden en daarvoor loop ik nu elke don-
derdag stage in groep 3/4. Mijn laatste sta-
gedag zal op 17 december zijn. Ik heb er 
heel veel zin in!  

Kleiding inzameling Bag 2 school 
We zamelen weer kleding in voor het goe-
de doel. U heeft vorige week een kleding-
zak gekregen en kunt daar gebruikte ,maar 
nog bruikbare kleding in verzamelen. Een 
eigen zak mag uiteraard ook. U kunt de 
zakken op het podium in de hal (laten) 
zetten, of bij de hoofdingang. 
De school krijgt een vergoeding, welke ten 
goede komt aan de kinderen. 
 
Start : 28 september 
Laatste dag: 15 oktober 
 

Helpt U ook mee inzamelen? 
 

Tijdelijke  

ondersteuning 

Een collega-directeur 

van onze stichting, Lin-

da de Wagt, zal in het 

kader van haar re-integratie een aantal 

uren per week ons team komen versterken.  



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, informatieve  en  

handige weetjes. 

Wist u dat:  

… de portfoliogesprekken deze week be-

ginnen? 

… u samen met uw kind en de leerkracht 

dit gesprek voert? 

… uiteraard op 1,5 meter afstand? 

 

 

         

Nieuwe leerlingen 
In deze vaste rubriek wor-
den nieuwe leerlingen op 
onze school van harte 
welkom geheten. 
 
 
Hamza Khalil in groep 1 
 
 
De familie Khalil 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 
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 portfolio-

gesprekken 

Vanaf 23 september staat 

er een 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 september t/m 2 

oktober. U krijgt via de leer-

kracht een uitnodiging hier-

voor. 

Wecycle 
Elektrische apparaten inleveren tot 21 no-
vember in de grote doos in de hal. We spa-
ren weer voor een mooi boekenpakket. 



Themahoek 

Thema’s periode 1 : 31-08-2020 t/m 16-10-2020  

Scan de QR-codes en ontdek wat we allemaal leren over het thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  donderdag 8 oktober; een djembé workshop. 
- Voor de groepen 5 t/m 8 is er een Donald Duck over voedselverspilling. 
 
Helaas kunnen we door de Coronamaatregelen momen-
teel 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 

Groep 1/2 
Op Avontuur 

Groep 3                          Groep 4 
Waar is het ?                 Waar is het ? 

Groep 5 t/m8 
Afrika en Azië 

Themakrant 
 
 
 
 

Leerdoelen groep 3 en 4 Afrika in Vogelvlucht 



Lijster kids… 

Opening thema door Deeqa  en Marwan 
De opening begon 08-09-2020 over Afrika en Azië. We kunnen spullen halen van thuis. 
ik heb meegenomen een trommel en een bezem. Zoals elk jaar krijgen we meestal meerdere 
thema’s, maar op dit moment hebben we de thema Afrika en Azië. 
Zoals normaal praten we gewoon daarover maar we doen ook dingen, zoals: opdrachten, 
tekeningen, flessen verven en nog 
veel meer. 
 

 

 

 

Zomervakantie door Feyza  en Reyan 
Donderdag 16 juli was de laatste school-
dag van 2020. We hebben 6 weken vakan-
tie gehad en het was ook super fijn, want 
we konden lekker uitrusten. Helaas kon-
den we niet naar het buitenland door het 
coronavirus. We hebben gezwommen in 
onze achtertuinen en in een buitenzwem-
bad genaamd: Oosterbosbad. Sommige 
van ons zijn naar het strand geweest. Het 
was eigenlijk best leuk, wij hebben veel 
gezwommen. 
Een paar kinderen hadden zin in school, 
maar sommige moesten er nog aan wen-
nen. 

 

Rekenmethode door Justin en Jennifer 
Het nieuwe rekenboek heet Getal & Ruim-
te Junior. Het is soms makkelijker maar 
het is soms ook langer werk. Er is 1 ding 
weggegaan en 2 
dingen zijn er bij 
gekomen, de 
dingen die weg 
zijn gegaan zijn 
de (extra groe-
ne) sommen. De 
sommen die er 
bij zijn gekomen 
zijn de tempo en 
verdieping som-
men. 
De sommen die in het boek zitten zijn las-
tiger terwijl het oude boek makkelijke 
sommen had. In dit rekenboek zijn er mi-
nimaal 2-3 bladzijden. Het oude boek had 
er altijd maar 1-2 bladzijden. De toetsen 
waren vroeger in een toets boek nu op 
een Chromebook. In groep acht hebben 
ze nog Plus Punt. 


