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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 

• Bag2school 

• Wecycle 
• Ouderbijdrage via Kassa 

• Even voorstellen en Wie is wie? 
• Themahoek 

• Be-Active en Creative 

Maa 11 okt Lijstereens 4 

Maa 11 okt Voorstellingen Theater @ 

Din 12 okt Workshop Urban Streetdance 

Din 12 okt Fietskeuring groep 7 en 8 

Don 14 okt Bag2school laatste dag 

Zat 16 okt t/m 24 okt   Herfstvakantie 

Woe 27 okt t/m 29 okt Kamp groep 7 en 8 

Maa 1 nov Lijstereens 5 

Van de directie 
De eerste periode van 8 weken zit er al 
weer op. Wat gaat de tijd snel!!! Na deze 
week lekker genieten van de herfstvakan-
tie. In deze Lijstereens stellen zich een 
flink aantal nieuwe stagiaires zich voor.  
Laatste oproep voor de Bag2school inza-
meling op donderdag 14 oktober. En ge-
noeg te doen in de herfstvakantie met  
Be-Active en Creative. 
Een nieuwe pagina op 
onze website: wie is wie? 

Elektrische stepjes 

Steeds vaker komen 

kinderen naar school 

met een elektrische 

step. Sommigen daar-

van zijn verboden op 

de openbare weg. 

Bovendien gebeuren 

er ook regelmatig 

(bijna) ongelukjes 

mee. Twee weken 

geleden is er nog een leerling van school door 

de ambulance nagekeken. Gelukkig is dit goed 

afgelopen. Om discussie hierover te voorko-

men hebben we besloten dat kinderen op de 

Lijster alleen op de fiets, lopend of op een 

gewone step naar school komen. Fietsen en 

steppen worden in de fietsstalling geplaatst, 

het liefst op slot. School is niet verantwoorde-

lijk voor evt diefstal van meegebrachte voor-

werpen, dus ook niet voor fietsen en steppen. 

I.v.m. de veiligheid  kunnen geen stepjes in de 

hal, gang of tegen de heggen geplaatst wor-

den.  

Kinderboekenweek 

In de school vind je allemaal beroepen stickers 

op de vloer. Leuk hoor om te bekijken wat je 

wilt worden en er samen over te praten. Ook 

speelt Theater @penstaartje verschillende 

voorstellingen voor alle groepen.  

http://www.obs-delijster.nl


Bag to school 

Vanaf vandaag tot en met 14 oktober kun-

nen 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.  

Donderdag 14 

oktober laatste 

inleverdag. 

Ouderbijdrage 

Tijdens de Infomarkt hebben de jaarstuk-

ken van de Ouderraad ter inzage gelegen. 

Daarmee is ook de ouderbijdrage voor ko-

mend schooljaar vastgesteld. De ouderbij-

drage voor dit schooljaar is gelijk gebleven 

en bedraagt € 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 ou-

derbijdrage ook via een digitaal betaalver-

zoek via Parro te innen. Dit is sinds kort 

mogelijk via het Parnassys 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. 

 

 

Parro 

Parro krijgt een steeds duidelijkere plek in 

onze communicatie naar ouders toe.  

- Om ouders goed en snel te informeren via 

korte berichten.  

- Om absenten door te geven.  

- Met de Activiteiten kalender  

- En binnenkort dus om een betaalverzoek 

uit te zetten voor de Ouderbijdrage.  

- Maar u kunt ook zelf vragen stellen aan de 

leerkrachten van uw kind. 

 

Met Parro kunnen we u 

dus goed betrokken hou-

den bij het onderwijs aan 

uw kind. Hiervoor hebben 

we ook afgesproken dat 

wij vaker verslag doen van 

wat er in de klas gebeurd.  

Belangrijk dus dat u Parro goed blijft vol-

gen. Inmiddels is bijna elk gezin aangeslo-

ten op Parro en ontvangt dus berichten. 

Mochten er problemen met uw Parro zijn, 

of u ontvangt geen berichten, neem dat 

even contact op met school, dan helpen wij 

u verder. 

Wecycle 
Er kunnen de ko-
mende weken weer 
elektrische appara-
ten 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. 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… we ouders graag meer betrekken bij het 

leerproces? 

… we daarom hebben afgesproken vaker 

verslag te doen van leuke activiteiten in de 

groep? Gemiddeld minimaal 1 x per twee 

weken. 

… problemen met Parro, kom gerust even 

langs, dan helpen we u weer online. 

… u nog tot en met donderdag kledingzak-

ken kunt inleveren voor Bag2school? 

… ook elektrische apparaten kunt u nog 

inleveren tot 20 november, 

… het korfbaltoernooi eindelijk weer door 

kon gaan en de kinderen leuke wedstrijden 

konden spelen? 

… groep 3/4 de derde prijs wist binnen te 

slepen en groep 6/7 de 1e prijs. 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen 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 
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 



Even voorstellen….juf Ellen 
Spreekuur CJG ter ondersteuning van ouders en kinderen. 
  
Graag stel ik mij even aan jullie voor. 
Ik ben Ellen Streng, van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Als schoolmaatschappelijk werker zet ik mij in voor de kinderen 
en gezinnen in de gemeente Barneveld. Elke dinsdagochtend zal 
ik van 08.15u tot 09.30u aanwezig zijn op de Lijster. U kunt bij mij 
terecht voor advies, vragen of gewoon een luisterend oor.  Ik ben 
afgestudeerd in de kinder- en jeugdpsychologie en weet dus veel van de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Daarnaast werk ik al enige jaren binnen verschillende basisscholen en 
kan u dus ook in de juiste richting wijzen als het een vraag rondom onderwijs of leerproble-
men betreft.  
 
We zien elkaar onder het genot van een kop thee/koffie! 

Wie is wie? 
Op de website van onze school is een pagi-
na aangemaakt waarop u kunt zien, wie er 
allemaal op onze school werken of stage 
lopen en ook dus soms 
met uw kind werken. 

In de afgelopen MR-
vergadering is dit ver-
zoek door de ouderge-
leding gedaan. Een waardevolle tip. 

Www.obs-delijster.nl/wieiswie 

Hallo Allemaal! 
 
Mijn naam is Lars. Ik volg 
de opleiding onderwijs-
assistent en ik zit in mijn 
tweede jaar. Het aanko-
mende jaar ben ik te vin-
den in groep 2/3 waar ik 
veel zin in heb, en waar ik veel hoop te 
mogen leren!  

Groetjes Lars 

 

 

 

Goedendag, 

Mijn naam is Ilse en ik ben 20 jaar oud. Ik ben 
tweede jaars pabo-student op de Hogeschool 
Utrecht in Amersfoort. Ik kom het komende 
half jaar op de donderdag stage lopen bij de 
Papegaaien van Juf Erika. Ik heb er enorm 
veel zin in om aan de slag te gaan en hier veel 

Groetjes,  

Ilse 

Hallo! 
Mijn naam is Puck. Ik 
ben 19 jaar oud en ik 
woon in Ermelo. Dit 
schooljaar ben ik be-
gonnen aan de PABO in 
Amersfoort, op de HU. 
Naast dat ik veel leer 
door in boeken te 
zitten, ben ik ook aan het leren in de prak-
tijk. Dit doe ik in groep 7/8, het komende 
half jaar. Vanaf februari loop ik stage in de 
onderbouw. Ik hoop op een gezellig en 
leerzaam jaar op OBS De Lijster 
 
Groet Puck 

https://obs-delijster.nl/over-de-school/wieiswie/


Themahoek 

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

Op dinsdag 7 september werd het eerste thema van Alles-in-1 officieel 
geopend: Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen. De groepen 4 t/
m 8 keken naar een toneelstukje van juf Marja en meester Hans. De ro-
de draad was 'kleur'. In de landen van het thema zit namelijk heel veel 
kleur in kleding, gebouwen en meubilair. De kinderen gaan tijdens het 
thema hiermee in de klassen 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 heb-
ben als ware kunstenaars een prachtig kunstwerk gemaakt, dat 
wij bij de start van de Kinderboekenweek onthuld hebben. 
 

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

Bij het thema Amerika hebben wij een workshop Ur-
ban Streetdance gevonden, die aan de groepen gege-
ven gaat worden. Op 7 en 12 oktober.  
Uiteraard doen we er verslag van op socialmedia. 
 
Op 7 oktober hebben al een aantal groepen  gedanst. 
 
 

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? 




