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Agenda  

Verder in deze nieuwsbrief 

 Inzameling Wecycle en Bag2school 
 Themahoek 
 Be-active 

Maa 12 okt Lijstereens 4 

Don  15 okt Afsluiting Thema Afrika/Azië 

Don 15 okt Laatste dag kleding B2S 

Vrij 16 okt Afsluiting thema 

Zat 17 okt Start herfstvakantie 

Maa 26 okt Lijstereens 5 

Van de directie 
Nog één weekje en dan is het alweer 
herfstvakantie en zit het eerste trimester 
er alweer op. Dit keer een korte Lijs-
tereens, waarin een aantal oproepen om 
kleding en elektrische apparaten in te le-
veren, maar ook een verzoek om ouder-
hulp bij de pleinwacht.  
 
Ik wens u voor straks alvast een fijne 
herfstvakantie en ….. 

…….pas goed op elkaar!!  

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 belangrijke 
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 onder leerlingen of 
leerkrachten bekend. Wel zijn enkele ou-
ders positief getest, waardoor een gezin in 
quarantaine moest. De kinderen van dit ge-
zin hebben een (t)huiswerkpakket gekre-
gen. 

Continurooster 

Zoals u via de mail heeft kun-

nen lezen zullen we voorlopig 

tot de kerstvakantie nog blij-

ven werken met een continu-

rooster. Om de leerkrachten te ondersteu-

nen hebben we minimaal 8 volwassenen 

nodig die  helpen met de pleinwacht.  

Helpt u ook mee?  
Inmiddels hebben zich 5 mensen aange-

meld. Uw hulp is dus nog echt welkom. 

Opa’s, oma’s of andere vol-

wassenen mogen ook inge-

zet worden. 

Tijden: maandag, dinsdag en donderdag 

van 11.45 tot 12.30 en vrijdag van 12.00 tot 

12.30 uur. Er zijn 3 blokken van een kwar-

tier, waarbij er 2 groepen buiten spelen. 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… zich al 5 personen hebben gemeld om 

mee te helpen met de pleinwacht? 

…. We graag nog meer ouders betrokken 

zouden zien? 

...u de leerkrachten hier enorm mee on-

dersteunt, zodat zij ook even 15 minu-

ten pauze kunnen hebben. 

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. 
 

 

 

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

Wie iets inlevert krijgt een leuke kleine 
puzzel van meester Harry. 

Kleding inzameling Bag 2 school 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kan nog alleen t/m donderdag….. 
 

Laatste dag: 15 oktober 

 

Helpt U ook mee inzamelen? 



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 is flink geknutseld in alle groepen en alle kinderen hebben een leuke Djembee workshop 
gehad. Helaas konden we door de Coronamaatregelen momenteel geen ouders uitnodigen 
voor deze activiteiten, maar natuurlijk zijn er foto’s en filmpjes beschikbaar op: 
 
Het volgende thema Kunst start begin november. 
Daarbij worden in iedergeval weer twee “Kunst-
workshops voor de kinderen geregeld. 
Op 9 november een dansworkshop voor groep 1/2. 
Op 10 december Urban Streetdance voor groep 3 t/m 8. 
 

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 




