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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• HiRO schooljudo 

• Verwilderde tuin 
• Themahoek 

• Lijsterkids 
• Leefstijl 

Maa 01 nov Lijstereens 5 

Vr 05 nov Schoolontbijt 

Woe 10 nov Voorleeswedstrijd 

Don 11 nov Bibliotheekbezoek voor de 
Pagegaaien 

Maa 15 nov Lijstereens 6 

Din 16 nov Start schoolfruit 

Woe 17 nov STEV studiedag ( lln zijn vrij) 

Van de directie 
Voor u ligt weer een nieuwe Lijstereens. 
Nieuws over het schoolontbijt, de Hiro-
methode en de verwilderde tuin.  
We starten weer met een nieuw thema: 
Cultuur, sport en kleding.  
En een oproep om een TVO-vragenlijst in 
te vullen. 

Schoolontbijt 
Op vrijdag 5 november is 
het Nationaal schoolontbijt. 
Op deze dag hoeven de kin-
deren niet thuis te ontbij-
ten. Bij deze Lijstereens ontvangt u ook 
een ouderbrief hierover. 

 

Luizenpluizen 

De Luizencommissie is nog op zoek naar 

versterking. Elke maandag na een vakantie 

worden de kinderen gecontroleerd. Met 

meer handen is dit werkje zo gedaan. U 

kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw 

kind, bij de directeur, of bij de Ouderraad. 

 

 

 

STEV TVO 

Onze stichting heeft alle scholen van de 

stichting gevraagd een korte vragenlijst te 

beantwoorden. Dit TeVredenheidsOnder-

zoek zal morgen naar u 

verstuurd worden. 

Het zou fijn zijn als u de-

ze invult, zodat wij ons 

onderwijs nog meer 

kunnen versterken. 

http://www.obs-delijster.nl


Verwilderde tuin 
Meester Harry is de afgelopen weken druk 
bezig geweest met het herinrichten van de 
Verwilderde tuin. Vanuit de Gemeente 
Barneveld krijgen we binnenkort nieuwe 
planten. En de firma “Groenrecycling 
Utrecht BV” heeft zwarte grond gespon-
sord. Het komt er al heel erg leuk uit te 
zien. 

We zoeken nog een paar ouders die samen 
met meester Harry en een groepje kin-
deren uit groep 7/8 de planten wil gaan 
planten. Wilt u helpen met planten? Laat 
het ons dan weten. 

HIRO-schooljudo 

Met onze methode Leefstijl, werken wij op 

verschillende manieren aan de ontwikkeling 

van sociale vaardigheden. Daar is nu een 

methode bij gekomen; namelijk De HIRO-

schooljudo-methode.  

Vorige week heeft u hierover ook een Ou-

derbrief ontvangen. De komende periode 

gaan we eerst aan de slag met de 7 verschil-

lende kernwaarden van Judo, elke groep op 

een eigen niveau: 

 

• Vertrouwen 

 

• Samenwerken 

 

• Respect 

 

• Beheersing 

 

• Weerbaarheid 

 

• Discipline 

 

• Plezier 

 

Met verschillende lessen worden deze kern-

waarden geoefend in de groep. We geven 

elkaar complimenten en tips. Ook u als ou-

der krijgt via Parro tips om thuis met uw 

kind(eren) verder te oefenen en te stoeien. 

Zo werken we samen aan het ontwikkelen 

van deze belangrijke vaardigheden. 

Na de kerstvakantie zullen we deze kern-

waarden gaan toepassen in 12 judolessen 

gegeven door een judo-docent. 

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 
welkom. Deze graag apart inleveren, voor 
elke kilo ontvangen wij € 0,25. Dit geld 
mogen we zelf besteden. 

Jaarkalender 
Soms is het toch handig om 
de jaarkalender en belangrij-
ke afspraken snel bij de 
hand te hebben. U ontvangt 
daarom deze week een han-
dig cadeautje….de Jaarkalen-
der om op te hangen! 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… vrijdag 5 november het Nationaal 

schoolontbijt is?  

...de kinderen dan op school ontbijten? 

… vanaf 16 november we starten met het 

Europees schoolfruitprogramma? 

… de kinderen dan op dinsdag, woensdag 

en donderdag een gratis gezond tussen-

doortje krijgen? 

… u die dagen dus niet zelf voor het 10 uur 

tussendoortje hoeft te zorgen? 

… onze stichting een Ouder Tevredenheids 

Onderzoek heeft klaargezet voor alle ou-

ders? 

...u de vragenlijst morgen toegestuurd 

krijgt? 

… u deze week ook een handig cadeautje 

krijgt om thuis op te hangen? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

Muhammed Gul                     groep Uiltjes 

 

De familie Gul 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 



Themahoek 

Thema periode 2 :  01-11 t/m 24-12 Cultuur, Kleding en Sport 
 

 
Deze week werken we nog een week aan Alles Apart. 
Vanaf volgende week start het nieuwe thema Cultuur, 
kleding en sport.  
 
Bij de uiltjes en papegaaien is men al begonnen met het 
thema feesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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: Feesten en het restaurant 
Groep 4 werkt met het thema:  Jij en ik 



Lijster kids… 

Kinderboekenweek door Melika en Justin 
De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijks terugke-
rende 'week' van tien dagen in september en oktober ter 
promotie van het Nederlandse kinderboek. Tijdens deze 
week gaf juf Marja een voorstelling over het thema van de 
Kinderboekenweek. 
 
Het thema is beroepen bijv.  schrijvers en schrijfsters. Juf 
Marja heeft het boek Dokter Vos laten zien, waarin veel be-
roepen voorkomen. Na de Kinderboekenweek is er een 
voorleeswedstrijd, degene die deze wedstrijd wint gaat 
door naar de wedstrijd van Barneveld etc. De winnaar krijgt 
een prijs. 

Dansworkshop door Nahawand en Shahed 
Dinsdag 12 oktober  werd een Danswork-
shop gehouden vanaf groep 3 tot en met 
groep 8. Groep 7/8 heeft een  streetdance 
geleerd. Gegeven door juf Debby. Ze geeft 
zelf  dansles in Amersfoort & Barneveld. De 
school heeft een kaartje uitgedeeld voor gra-
tis dansles, in Amersfoort,Nijkerk & Soest. Je 
kan o.a. streetdance, hiphop, modern, paal-
dans,jazz, barre-workout,zumba, peuter-
dans, body shape, pilates, dancehall, ballet, 
peutergym & yoga leren. 
 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de kinderen die dansen in de kleine 

peuter gymzaal.  

Korfbal door Munira en Jouad 
Vorige week dinsdag begon het korfbal-

toernooi van groep 3 t/m 8. De kinderen 

hadden veel plezier. De regels waren 

veranderd, er mochten  eerst geen  ou-

ders kijken naar het toernooi, maar nu 

mag dat wel. de kinderen hebben plezier 

gehad  en zij hadden spanning in hun 

buik. Het was gezellig met  ouders die 

keken naar het  toernooi. Er was ook een 

bar waar je drinken en eten kunt kopen.  



 

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 kerstvakantie start thema 3 :  

Ken je dat gevoel?   

Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag.  

 

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden.   
Wij informeerden u onlangs over het feit dat wij gestart zijn met het invoeren van de methode  in alle groepen.  

 In thema 1 stond de sfeer in de groep centraal.    

Tot aan de kerstvakantie werken we aan:  

Praten en Luisteren  

In elke groep wordt er op eigen niveau aan dit thema gewerkt. Wat komt er zoal aan bod?   

Groep Kernbegrippen zijn: 

Groep 1 - Luisteren 
- Stil zijn en vertellen 
- Vragen stellen en onthouden wat je hoort 

Groep 2 - Lichaamstaal 
- Voorkomen van ruzie 

Groep 3 - Luisteren en vragen stellen 
- Vertellen van een samenhangend verhaal 
- Opscheppen 

Groep 4 - Belangstelling tonen 
- Verstaanbaar maken zonder woorden 
- Eerlijk vertellen en waarom soms niet 

Groep 5 - Verschil tussen horen en luisteren 
- Telefoneren 
- Woorden die pijn doen 

Groep 6 - Luisteren en samenvatten 
- Duidelijk maken wat je bedoelt 
- Roddelen 

Groep 7 - Goed luisteren en begrepen worden 
- Iemand interviewen 
- Lichaamstaal 

Groep 8 - Je waarneming, hoe die beïnvloed wordt door hoe je denkt 
- Jezelf voorstellen 
- Berichten sturen via computer of telefoon 


