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Agenda  

 
 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 

• Infomarkt 

• MR en OR  
• Absenties via Parro 

• Nieuwe VO school in Barneveld 
• Portfoliogesprekken 

• Muziekschool 
• Wecycle 

• Themahoek 
 
• Leefstijl Thema 1:                               

De groep? Dat zijn wij ! 
 

 
 

Maa 13 sept Lijstereens 2 

Maa 20 sept Start week Ontmoeten is ge-
woon DOEN 

Woe  22 sept Kraanwaterdag 

Woe 22 sept Infomarkt 

Maa 27 sept Lijstereens 3 

Maa 27 sept Start week tegen pesten 

Din 28 sept Preventieve les (online) pes-
ten voor groep 6,7,8 

Van de directie 
We zijn al weer twee weken onderweg in 
het nieuwe schooljaar en overal bruist het 
van de nieuwe activiteiten. Voor u ligt een 
lange Lijstereens met informatie over o.a. 
de Infomarkt, het korfbaltoernooi, de 
portfoliogesprekken en nog veel meer. 
Gelukkig kunnen er steeds meer activitei-
ten doorgaan, soms wel in aangepaste 
vorm, maar toch…. 

Korfbal 

Fijn dat het Korfbal-

toernooi dit jaar wel 

door kan gaan. Lekker 

samen sporten is voor 

de leerlingen natuurlijk 

heerlijk. Helaas zal er nog geen publiek 

toegelaten worden. Elke team mag 2 be-

geleiders toevoegen en elkaar aanmoedi-

gen is natuurlijk toegestaan.  

Wij zullen dit jaar meedoen met 3 of 4 

teams. Voor groep 5 hebben we nog geen 

meisjes….met alleen jongens kunnen we 

het team niet inschrijven. 

De wedstrijden vinden plaats op: 

Groep 3/4 : woensdagmiddag 6 oktober 

Groep 5     : woensdagmiddag 6 oktober 

Groep 6/7 : dins- en woensdag avond 

                      5 en 6 oktober 

Groep 7/8 : dins- en woensdag avond 

                       5 en 6 oktober 

 

Exacte tijden volgen nog. 

http://www.obs-delijster.nl


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. 

Hieronder de werkwijze van dit jaar. 

 

Infomarkt 

Woensdag 22 september 

17.00—19.00 uur 

 

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

Infomarkt...zo doen we dat dit jaar! 

Om de infomarkt dit jaar wel door te laten gaan en dit zo veilig mogelijk te doen, hebben we 

een aantal spelregels bedacht. Daar moeten we ons allemaal aan houden: 

• Elk kind komt met maximaal 1 ouder. 

• Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. 

• In de klas zijn ongeveer max 5 volwassenen tegelijkertijd. 

• Het bezoek aan de klas duurt max 10-15 minuten. 

• Uw kind geeft uitleg aan u als ouder in de klas. 

• U kunt de leerkracht vragen stellen. 

• Als het stoplicht op het klassenraam rood is, dan even wach-

ten op het plein. 

• Voor alle bezoekers is er een Amerikaanse lekkernij te halen 

bij 1 van de kraampjes. 

• In een kraampje liggen de jaarstukken van de MR/OR ter inzage. 

• In een kraampje liggen folders en is het filmpje van onze externe organisaties waarmee 

wij samenwerken te zien. 

 



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. 

Extra lessen Rekenen en Begrijpend lezen  
Net als vorig jaar 
hebben wij weer 
subsidie ontvangen, 
waarmee wij extra 
rekenlessen en be-
grijpend leeslessen 
kunnen organiseren. 
De kinderen die hier-
voor in aanmerking 
komen, zijn hiervoor benaderd. 
 
Wilt u hier meer informatie over, dan kunt 
u contact opnemen met de leerkracht. 

 
Op deze manier kun-
nen we die leer-
lingen in kleine 
groepjes extra on-
dersteunen, nog 
eens extra de leer-
stof uitleggen en 
leerstof herhalen.  
 
 

MR/OR jaarverslag + nieuwe leden 
De jaarstukken van de MR en OR zullen op de Infomarkt ter info klaarliggen. De jaarversla-
gen krijgt u een week ervoor ook digitaal via de mail toegestuurd.  
Inmiddels zijn we verheugd dat we zowel in de MR als de OR een nieuw lid hebben kunnen 
verwelkomen.  
 
Paul Burgers, vader van Fygo (1) en  Abby (3) zal Suzanne 
Snitselaar vervangen in de MR. De MR is hiermee weer op 
volle sterkte. 

 
 
Sevcan Türk moeder van Elizan Hira komt de OR versterken. 
De OR kan nog nieuwe leden gebruiken. Als u geïnteresseerd 
bent, kunt u contact opnemen met Rianne Berendschot, de 
voorzitter van de OR. Of even een seintje geven aan de leer-
kracht. 

 
 
Ook het pleinwachtrooster is nu gelukkig volledig gevuld.  
Maar we zoeken nog mensen die af en toe willen invallen. 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… we dit jaar zoals het er nu naar uitziet, 

de infomarkt in aangepaste vorm kunnen 

houden? 

… het korfbaltoernooi ook weer door kan 

gaan? 

...helaas nog wel zonder publiek? 

...er in de hal een mysterieus kunstwerk 

hangt, onder een doek? 

...we dit bij de opening van de Kinderboe-

kenweek zullen onthullen? 

...het vast ook iets te maken heeft met het 

thema Amerika, Australië, Antarctica en 

Oceanië? 

 

….en met KLEUR!!!!! 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Deze periode zijn er geen nieuwe leer-

lingen ingestroomd. 

 

 

 

 

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 om bij de hand 
te hebben. 
 
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 



Nieuwe VO school Barneveld 
Er zijn plannen om een nieuwe school voor VO in Barne-
veld te stichten. Hier wordt door de gemeente op dit mo-
ment onderzoek naar gedaan. 
De gemeente Barneveld heeft een vragenlijst toegestuurd 
aan ouders van leerlingen tussen de 10 en 12 jaar in de ge-
meenten Barneveld en Scherpenzeel. STEV heeft een brief 
opgesteld voor deze ouders. Deze brief is verstuurd naar onze leerlingen van groep 7 en 8. 
Wij vragen u van harte mee te werken aan het invullen van de vragenlijst van de gemeente. 

Muziekschool 
Op zaterdag 25 september houden Muziek-
gezelschap De Harmonie en Muziekschool 
Barneveld een Proeflesdag. Op deze dag 
kunnen geïnteresseerden op afspraak een 
gratis proefles of workshop naar keuze vol-
gen. Wij vinden dit een mooi initiatief en 
willen dan ook deze activiteit onder de 
aandacht van onze leerlingen en hun ou-
ders/verzorgers brengen.   

Voor meer informatie:  

www.muzieklesbarneveld.nl 

 

 

Portfoliogesprekken 
De porfoliogesprekken zullen plaatsvin-
den van 27 september tot en met 8 okto-
ber. 

Deze week krijgt u via de leerkracht de 
mogelijkheid hiervoor in te schrijven via 
Parro. 

De gesprekken kunnen gelukkig weer op 
school plaatsvinden. U heeft het gesprek 
samen met uw kind en de leerkracht. 

Wecycle 
Er kunnen 
de komende 
weken weer 
elektrische apparaten ingeleverd worden. 
We sparen die voor Wecycle en ontvangen 
daarvoor weer een leuk geschenk. 
Voor elke leerling die iets inlevert heeft 
meester Harry een leuk cadeautje klaarlig-
gen. 
 
Ook lege batterijen zijn  van harte wel-
kom.  
Deze graag apart inleveren, voor elke kilo 
ontvangen wij € 0,25. Dit geld mogen we 
zelf, naar eigen inzicht, besteden. 

http://www.muzieklesbarneveld.nl/


Themahoek 

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

Op dinsdag 7 september werd het eerste thema van Alles-in-1 officieel geo-
pend: Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen. De groepen 4 t/m 8 keken 
naar een toneelstukje van juf Marja en meester Hans. De rode draad was 
'kleur'. In de landen van het thema zit namelijk heel veel kleur in kleding, ge-
bouwen en meubilair. De kinderen gaan tijdens het thema hiermee in de klas-

sen aan de slag. Ook hebben de kinderen 
kort kennis gemaakt met het mengen van de 
primaire kleuren: rood, blauw en geel.  

 
De meesters en juffen weten inmiddels 
al hoe dat moet. Zij hebben als ware 
kunstenaars een prachtig kunstwerk gemaakt, dat wij bij de 
start van de Kinderboekenweek zullen onthullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

Thema’s projecten dit 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 
 

Groep 1,2 en 3 werken met het thema: Beroepen. 
Groep 4 werkt met het thema:  Waar is het? 



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. 


