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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Bag2school 

• Jeugdeducatiefonds 
• HiRo schooljudo 

• Nieuwe VO school in Barneveld 
• Voorzitter GMR-gezocht 

• Onthulling kunstwerk 
• Portfoliogesprekken 

• Wecycle 
• Themahoek 

• Week van de opvoeding 
 
 

Maa 27 sept Lijstereens 3 

Maa 27 sept Start week tegen pesten 

Maa 27 sept MR-vergadering 

Maa 27 sept tm 8 okt Portfolio gesprekken 

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

Din/
woe 

5 okt en 6 okt Korfbaltoernooi 

Woe 6 okt Opening Kinderboekenweek 

Don 7 okt Workshop Urban Streetdance 

Vrij 8 okt Voorstellingen Theater @ 

Maa 11 okt Lijstereens 4 

Maa 11 okt Voorstellingen Theater @ 

Din 12 okt Workshop Urban Streetdance 

Woe 13 okt Fietskeuring groep 7 en 8 

Van de directie 
Wat een gezelligheid afgelopen week tij-
dens de 
info-
markt. 
Ruim 
80% van 
alle leer-
lingen 
hebben 
hun ou-
ders 
rondgeleid…..super die betrokkenheid. In 
deze Lijstereens weer heel veel andere 
leuke activiteiten en informatie. Heel veel 
leesplezier. 

Korfbal 
Fijn dat het Korfbal-
toernooi dit jaar wel 
door kan gaan. Lekker 
samen sporten is voor 
de leerlingen natuur-
lijk heerlijk. Helaas zal 
er nog geen publiek toegelaten worden. 
Elk team mag 2 begeleiders toevoegen en 
elkaar aanmoedigen is natuurlijk toege-
staan.  

Wij zullen dit jaar meedoen met 3 teams.  

De wedstrijden vinden plaats op: 
Groep 3/4 : woensdagmiddag 6 oktober 
Groep 6/7 : dins- en woensdagavond 
                      5 en 6 oktober 
Groep 7/8 : dins- en woensdagavond 
                       5 en 6 oktober 
 
Exacte tijden volgen nog. 

http://www.obs-delijster.nl


Week tegen pesten 

Deze week is het de week tegen pesten. Op onze school besteden we hier eigenlijk elke dag 

aandacht aan, maar in deze week tegen pesten wordt hier in de media, in de krant en op TV 

ook nog eens extra aandacht voor gevraagd.  

De groepen 6,7 en 8 zullen deze week een preventieles van het CJG krijgen en ook hebben we 

diverse (digitale) materialen ontvangen om in de klassen te gebruiken. 

Op onderstaande website staat 

voor u als ouder/verzorger ook 

nog veel informatie en wellicht 

een aantal bruikbare tips om te 

gebruiken bij het opvoeden van 

uw kind. https://

www.weektegenpesten.com/ 

Ook kunt u wellicht onderstaand 

filmpje samen met uw kind eens 

bekijken en het gesprek met hen 

aangaan. https://youtu.be/

fNhxitOn0I4 

 

WIJ SLUITEN NIEMAND UIT, IEDEREEN HOORT ERBIJ ! 

Ouderbijdrage 

Tijdens de Infomarkt heb-

ben de jaarstukken van de 

Ouderraad ter inzage ge-

legen. Daarmee is ook de 

ouderbijdrage voor ko-

mend schooljaar vastgesteld. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is gelijk gebleven en be-

draagt € 37,50 per kind. U ontvangt binnenkort via de mail een brief hierover. 

Op verzoek van verschillende ouders heb ik onderzocht of het mogelijk is om de ouderbijdra-

ge ook via een digitaal betaalverzoek via Parro te innen. Dit is sinds kort mogelijk via het Par-

nassys programma “Schoolkassa”. Op dit moment loopt de aanvraag hiervoor. Zodra het in 

gebruik genomen kan worden laat ik u dit weten.  

Uiteraard blijft het altijd mogelijk om zelf het bedrag over te maken, of het bedrag verdeeld 

over het jaar te spreiden. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan even contact met mij op. 

https://www.weektegenpesten.com/
https://www.weektegenpesten.com/
https://youtu.be/fNhxitOn0I4
https://youtu.be/fNhxitOn0I4


Bag to school 

Vanaf vandaag tot 

en met 14 oktober 

kunnen er weer 

zakken ingeleverd 

worden met kleding. U heeft hier vorige 

week een flyer over gehad. 

De zakken kunnen in het halletje bij de 

voordeur onder de tafel gezet worden. 

De kleding is voor het goede doel en levert 

de school wat extra geld op. 

Gevelbord Jeugdeducatiefonds 

Afgelopen week kregen wij bezoek van het 

Jeugdeducatiefonds. Een prachtig gevel-

bord, omdat wij gecertificeerd zijn als JEF-

school. Hierdoor ontvangen wij ook dit jaar 

weer een mooie subsidie om te besteden 

aan activiteiten die er toe doen voor onze 

leerlingen. 

We zijn dan ook heel erg blij u te kunnen 

vertellen dat wij dankzij deze subsidie van 

het JEF mee kunnen gaan doen met HiRo 

schooljudo. Binnenkort worden de leer-

krachten geschoold en na de herfstvakantie 

gaan deze lessen starten. 

Hiernaast leest u er meer over. Via de Lijs-

tereens zullen we u steeds op de hoogte 

houden van wat we de kinderen leren. Dit 

wordt een vaste rubriek in de nieuwsbrief. 

HiRo schooljudo 

Dit schooljaar starten wij met het program-

ma HiRO. HiRO is een methode voor de so-

ciaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 

waarbij ervarend leren centraal staat. Het 

doel van HiRO is om een veilig klimaat te 

waarborgen, waarin het kind fouten durft 

te maken, zich weet te uiten en waarin sa-

menwerking met andere leerlingen goed 

verloopt. Daarin zijn belangrijke waarden 

vanuit judo zoals o.a. respect, discipline en 

weerbaarheid meegenomen als basis voor 

het programma HiRO met als motto: leren 

door te doen! En vooral met veel plezier.  

Na de herfstvakantie starten de lessen in de 

klas en na de kerstvakantie de judolessen. 

Mocht u al wat meer willen weten over dit 

programma, ga dan 

naar de website: 

https://

schooljudo.nl/hiro/ 

Of bekijk het filmpje 

hierover: 

Versterking Ouderraad  

Na de oproep 

in de vorige 

Lijstereens is 

er een nieuwe 

ouder voor de 

ouderraad 

gevonden. 

Marit Vis, moeder van Kaylee, komt de ou-

derraad versterken. Er is nog ruimte, dus 

nieuwe aanmeldingen blijven van harte 

welkom. 

https://schooljudo.nl/hiro/
https://schooljudo.nl/hiro/


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er weer een nieuwe kinderredactie is? 

… In de Lijstereens 5 de eerste verhalen 

verwacht worden? 

… u hieronder al een foto van hen vindt? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Seleen Mohammad  bij de Toekans 

Seveen Mohammad  bij de Toekans 

De familie Mohammad 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 
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. 

 

https://www.stev.nl/vacatures/  

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

U heeft hiervoor via de leerkracht de mo-
gelijkheid gehad hiervoor in te schrijven 
via Parro. U krijgt vandaag nog een beves-
tiging op papier van uw kind. 

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

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. 

Onthulling kunstwerk 
Wat hangt er 
toch onder 
dit doek? 
Jazeker, dat 
heeft te ma-
ken met de 
workshop 
die de leer-
krachten ge-
volgd hebben. Het kunstwerk zal bij de 
opening van de Kinderboekenweek ont-
huld worden. Spannend hoor, we zijn zo 
benieuwd wat jullie ervan vinden. 

https://www.stev.nl/vacatures/




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. 
 

 
Dit keer een kijkje in de kleutergroep. Zij werken met het thema beroepen. Op de vide is een 
heus vliegtuig neergestreken. Met een cockpit en beneden in de gang een douanekantoor. 
Wat wordt er heerlijk gespeeld en geleerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 




