
Lijster eens… 
Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld 
www.obs-delijster.nl 

30-08-2021                        schooljaar 2021-2022                               nieuwsbrief  01 

Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Coronamaatregelen 
• Vakanties en studiedagen 

• Retourformulier ouderbijdrage 

• Absenten via Parro 
• Pleinwacht gezocht 

• Privacy-voorkeuren instellen 
• Themahoek 

Maa 30 aug 1e schooldag 

Maa 30 aug Lijstereens 1 

Din 7 sept Opening Thema: 
Amerika, Australië, Antarctica 
en Oceanië 

Maa 13 sept Lijstereens 2 

   

Van de directie 
We zijn vandaag weer gestart. Wat fijn om 
iedereen weer te zien. Wie er kon zijn was 
er ook weer en keurig op tijd! Fijn. Een 
paar leerlingen konden vanwege omstan-
digheden of ziekte er nog niet zijn, die zien 
we binnenkort weer. 
We openden de dag met een gezellig mu-
ziekje van het theater @penstaartje. Ge-
lukkig 
mochten 
de ou-
ders ook 
weer 
even de 
klas in. 
We ho-
pen op 
een 
mooi, coronavrij, jaar. 

Infomarkt 

Het team is al druk bezig om de jaarlijkse infomarkt voor te bereiden. We zoeken naar moge-

lijkheden, deels buiten en/of digitaal, want met ruim 300 personen in de school, is binnen 

met de huidige Coronacijfers voor ons geen optie.  

Houdt u de datum van woensdag 22 september*, ergens 

tussen 17.00 en 19.00 uur alvast vrij? Dan doen wij er alles 

aan om u weer op een leuke en waardevolle manier van 

informatie te voorzien. 

 

Infomarkt 

Woensdag 22 september 

17.00—19.00 uur 

 

*Alles wel onder voorbehoud van de Coronamaatregelen van de persconferentie van 20 september. 

http://www.obs-delijster.nl


Coronamaatregelen 
Op 13 augustus zijn de nieuwe maatregelen voor het onderwijs bekend gemaakt. U heeft hier vorige week een 
brief over gehad. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen. 

 
Er is een aantal maatregelen en afspraken waar we ons aan zullen houden: 

Leerlingen en ouders maken gebruik van het hek van hun groep.  
Groep 1/2/3 bij hun lokaal 
Groep 4/5 en Taalklas bij de schommel 
Groep 6 t/m 8 bij de hoofdingang 

Ouders mogen weer op het plein, mits zij 1,5m afstand houden van elkaar.  
         We hanteren de richtlijnen van het RIVM en de Onderwijsraad  
 
Ouders/verzorgers en andere volwassenen mogen weer in school, mits: 
         Niet ziek zijn en geen klachten hebben. 

Volwassenen houden 1,5m afstand van elkaar. 
Niet in contact geweest zijn met iemand die ziek is, of recent ziek is geweest. 
De afgelopen 10 dagen niet in een land met code oranje/rood geweest zijn. 

         Handen desinfecteren bij de ingang.  
 

Weer naar school 
Alleen naar school als je niet ziek bent. (zie ook poster RIVM) 

Kinderen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. 

Kinderen met koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven thuis. 

Zieke leerlingen op school worden direct opgehaald. 

Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar op en buiten het plein. 

Voor alle leerlingen een continurooster. 

Inloopkwartier vanaf 8.15 uur.  

In school houden volwassenen ook 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

In de klas 

Bij binnenkomst direct handen wassen en aan tafel gaan zitten. 

Klasdeuren (evt buitendeuren) en ramen blijven zoveel mogelijk open. 

Er zal in de school extra schoongemaakt worden. 

Ouders/verzorgers mogen de school in, maar we houden samen in de  

gaten dat het niet te druk wordt in de klassen. 

Volwassenen houden 1,5m afstand. 

Per lokaal niet meer dan ongeveer 5 volwassenen.  
Wacht even buiten als het te druk is! 

 

Buitenspelen 

We spelen buiten volgens het buitenspeelrooster. 

De gymlessen kunnen weer gevolgd worden in de sporthal. 

 

Quarantaine 

In de volgende situaties blijft men thuis: 

Bij klachten die passen bij Corona, als men positief getest is op Corona. 

Als men getest is en in afwachting is van het resultaat. 

Als iemand in je huishouden positief is getest en je bent nog niet immuun. 

Als je terugkomt uit een hoogrisicogebied en als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. 

 

Testen 

Is er in uw directe omgeving iemand positief test op Corona en heeft u of uw kinderen hier contact mee  

gehad, dan wordt geadviseerd om zich te laten testen.  

Bij een negatieve test mogen kinderen weer naar school. Wij worden hier graag van op de hoogte ge 

bracht. 



Vakanties 2021-2022 
Hieronder het vakantierooster van komend schooljaar, vastgesteld door de MR. 

• Herfstvakantie:                           Maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021 
• Kerstvakantie:                             Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 
• Voorjaarsvakantie:                     Maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 
• Goede Vrijdag:                            Vrijdag 15 april 2022 
• Pasen:                                           Maandag 18 april 2022 
• Koningsdag valt in de meivakantie 
• Meivakantie:                               Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 
• Hemelvaartvakantie:                 Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
• Pinksteren:                                  Maandag 6 juni 2022 
• Calamiteitendag:                        Vrijdag 8 juli 2022 (onder voorbehoud van calamiteit) 
• Zomervakantie:                          Maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022 

Studiedagen 2021-2022 

Studiedag STEV:          Woensdag 17 november 2021 
Studiedag Zorg:           Maandag 7 maart 2022 
Studiemiddag:             Donderdagmiddag 14 april 2022 ( vanaf 12.00 uur ) 
Studiedag Evaluatie:  Dinsdag 7 juni 2022 
Calamiteitendag:        Vrijdag 8 juli 2022 

Retourformulier Ouderbijdrage 
Ik heb bekeken hoeveel geld we dit jaar, 
door het niet doorgaan van het echte 
schoolreisje en het zomerfeest, hebben 
overgehouden. Samen met het geld dat we 
vorig schooljaar hebben overgehouden, is 
er nog een klein beetje ruimte om de ou-
ders die daar prijs op stellen een deel van 
de ouderbij-
drage terug 
te laten vra-
gen. 
 
Net als vorig 
jaar kunt u 
dan een aan-
vraag doen 
voor een retourbedrag. (Mits u de ouderbij-
drage volledig betaald heeft uiteraard.) 
Binnenkort ontvangt u hiervoor een retour-
formulier. 
 
 
 
 

Absenties doorgeven via Parro 
Het is nu ook mogelijk om via Parro door te 
geven dat uw kind afwezig is. Via onder-
staand filmpje kunt u zien hoe u dit moet 
doen. 
 

 

 

 

 

 

Uiteraard blijft het ook 

gewoon mogelijk absen-

ties door te geven via de 

telefoon: 0342-423968.  

 

Niet via de mail, want die zien wij niet al-

tijd op tijd. 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… het team van de Lijster bijzonder creatief 

bezig is geweest? 

… het resultaat binnenkort in de hal te be-

wonderen is? 

… we ook al weer voorbereidingen treffen 

voor de infomarkt? 

… deze op woensdag 22 september gehou-

den zal worden? 

… ergens tussen 17.00 en 19.00 uur? 

… u krijgt hier uiteraard nog verder bericht 

over? 

… u nu ook uw kind via Parro afwezig kunt 

melden? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van 

harte welkom geheten. 

Fygo Burgers                            Groep Uiltjes 

Broertje van Abby Burgers 

Muhammad Awan                  Groep Uiltjes 

Broertje van Menahil en Mahnoor 

 

Asayra Celebi                            Groep Uiltjes 

Elizan Hira Türk                        Groep Uiltjes 

Julian Schiffart                Groep Pagegaaien 

Isabela Andreea             Groep Papegaaien 

Deze gezinnen zijn nieuw op de Lijster. 

 

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 
30-8 t/m 21-11 kunt u uw apparaten weer 
inleveren in de doos in de hal. 
 

Bag2school 
Kledinginzameling voor het goede doel. 
Inzamelen: van 27-9 t/m 14-10. 
 

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. 
 

 

Schooltijden 
Voor de duidelijkheid hieronder de gel-
dende schooltijden. Handig bij de hand. 
 
Maandag      08.30—14.15 uur 
Dinsdag         08.30—14.15 uur 
Woensdag    08.30—12.15 uur 
Donderdag   08.30—14.15 uur 
Vrijdag           08.30—14.15 uur* 
 
 
* Groep 1 t/m 4 is op 
vrijdag vanaf 11.45 
uur vrij 
 



Pleinwacht gezocht 
Gelukkig heeft de pleinwachtcommissie een aantal nieuwe plein-
wacht-ouders gevonden. Helaas nog niet voldoende om het roos-
ter kloppend te maken. Op de dinsdag zijn we nog op zoek naar 
ouders/opa’s/oma’s/tantes/ooms/buren/etc die van 11.45 uur 
tot 12.30 uur willen helpen bij het buiten spelen. 
Ook zou het fijn zijn als we een aantal reservepersonen hebben, die we kunnen bellen als er 
iemand ziek is bijvoorbeeld. Met uw hulp ondersteunt u de leerkrachten, die met het conti-
nurooster dan op een lange werkdag even 15 minuten pauze kunnen hebben. U kunt zich 
aanmelden bij de coördinator: 
Rianne Berendschot, moeder van Jayviën (06-57231161) 

Privacy voorkeuren 
Elk jaar opnieuw 
moeten wij als 
school bij ou-
ders navragen 
of er wijzigingen 
zijn in de toestemming voor foto’s op de 
website, socialmedia etc.  
Zoals u wellicht al eerder gezien heeft kunt 
u zelf de privacyvoorkeuren in Parro inzien. 

Het is nu mogelijk om deze aan het begin 
van een nieuw schooljaar via Parro zelf 
eventueel aan te passen. Dat scheelt een 
heel gedoe met briefjes etc. Wij hebben dit 
inmiddels voor u open gezet, zodat u kunt 
controleren en aanpassen.  

Dit kunt u doen via de volgende stappen: 
 
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren 
zijn, via de stipjes of het potloodje achter 
het kind.  

Parro neemt de voorkeuren over zoals de 
school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als 
bonus wordt dit voor de school automa-
tisch geadministreerd in ParnasSys.  

 
Hiernaast ziet u een plaatje waar u deze 
gegevens vindt in Parro. 

 

Check in Parro  
de privacy-

voorkeuren! 



Themahoek 

Thema periode 1 :  06-09 t/m 29-10 

Scan de volgende Lijstereens de QR-codes en ontdek wat we allemaal leren over het thema. 
 
Dinsdag 7 september zal het eerste thema:  Amerika, Australië, Antarctica en Oceanië 
geopend worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Er zullen ook dit jaar weer diverse educatieve workshops, gastlessen, uitjes etc bij de thema’s 
gezocht worden.  
 

Bij het thema Amerika hebben wij een workshop Urban Streetdance gevonden, die aan de 
groepen gegeven gaat worden. Op 7 en 12 oktober.  
Uiteraard doen we er verslag van op socialmedia. 

Groep 1/2 
 

Groep 3                                  Groep 4 
                            

Groep 5 t/m8 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Thema’s projecten komend schooljaar  

06-09 t/m 29-10 : Aardrijkskunde: Amerika, Australië, Antarctica en Oceanië 
01-11 t/m 24-12 : Cultuur: Kleding en Sport 
10-01 t/m 11-03 : Geschiedenis: Prehistorie, Grieken en Romeinen 
14-03 t/m 20-05 : Techniek: Bouwen 
23-05 t/m 08-07 : Natuur: Dieren 


