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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
 Budgetcoach 

 Even voorstellen 
 Topografie leren 

 Themahoek 
 Lijsterkids 
 
 

Maa 15 nov Lijstereens 6 

Din 16 nov Start schoolfruit 

Woe 17 nov STEV studiedag ( lln zijn vrij) 

Vrij 19 nov Dag v/d rechten van het kind 

Maa 29 nov Lijstereens 7 

Maa 29 nov Bezoek STEV Bestuurder 

Van de directie 
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief:  
 Er zijn weer een aantal mensen die 

zich voorstellen aan u.  
 Sinterklaas is weer in het land. 
 Een leuke manier om thuis topogra-

fie te oefenen. 
 Start van het nieuwe thema …. Kle-

ding en Sport 
 Vanaf deze week Schoolfruit. 
 …. en weer een Lijsterkids. 

 

Schoolfruit 

De levering van het schoolfruit was een 

week uitgesteld. We verwachten de leverin-

gen vanaf deze week. Dat betekent dat er 

op dinsdag, woensdag en donderdag een 

gratis gezond tussendoortje voor alle kin-

deren is. 

STEV TVO 

Het TeVredenheidsOnderzoek 

is naar u verstuurd, u ontvangt 

deze week een herinnering. 

Woensdag 17 november  
zijn alle kinderen vrij ivm  

de STEV-studiedag. 
(deze zal helaas online gaan plaatsvinden) 

Sinterklaas 
Gelukkig is onze Sint weer heelhuids in ons 
landje aangekomen. Onze Sinterklaascom-
missie is al druk bezig met de voorberei-
dingen voor 3 december. U ontvangt bin-
nenkort van 
hen meer in-
formatie via 
Parro of de 
mail. 

http://www.obs-delijster.nl


Budgetcoach 

Alles wordt steeds maar duurder, boodschappen, gas, elektra, benzi-

ne. In veel gezinnen is het een echte uitdaging om de financiën op 

orde te houden. Dit roept soms spanningen op in het gezin en kin-

deren merken dit ook. Dit kan weer invloed hebben op schoolpresta-

ties van kinderen.  

Afgelopen week had ik bezoek van een budgetcoach van de Gemeen-

te Barneveld. Ook de gemeente vindt het belangrijk dat kinderen 

zonder (geld)zorgen opgroeien en voorziet scholen van informatie 

om te delen met ouders. Jorien Verbakel is onze contactpersoon bij 

de gemeente en ook voor ouders beschikbaar voor vragen, advies en informatie. 

In onze folderkast ligt een folder die u mee kunt nemen. In de komende nieuwsbrieven zal ik 

stukjes van de inhoud van deze folder in deze rubriek afdrukken. Wellicht kan Jorien iets 

voor u  betekenen. 

 

 

Even Voorstellen 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Daisy van der Meer, ik ben 29 jaar oud en woon met 
mijn man en 2 dochters van 5 jaar oud en 3 maanden oud in Barne-
veld. 
De komende tijd ben ik op de Lijster aan de slag als onderwijsassis-
tente en ondersteun ik in de groepen, maar zal ik ook individueel 
leerlingen ondersteunen. Het kan zijn dat u mij een aantal jaar gele-
den ook al gezien heeft, omdat ik toen ook al bij de Lijster gewerkt 
heb. Ik vind het een fijne school met vele leuke en mooie uitdagin-
gen, wat begeleid wordt door een fantastisch team, waar ik nu ook deel van mag uitmaken. 
In mijn vrije tijd wandel ik graag, lees ik graag en kan ik mooie muziek ook waarderen. 
Mocht u nog vragen hebben, stel deze gerust!  

Ik ga werken op de maandag, dinsdag en woensdag. 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… de kinderen op woensdag 17 november 

vrij zijn? 

… dit i.v.m. een studiedag voor het hele 

STEV-personeel is? 

… deze studiedag helaas niet fysiek kan 

plaatsvinden i.v.m. de Coronamaatrege-

len? 

… de studiedag nu online gehouden gaat 

worden? 

… de kinderen dus GEEN school hebben? 

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 12-11 kunt u uw apparaten weer 
inleveren in de doos in de hal. 
 

Bag2school 
Kledinginzameling voor het goede doel. 
Inzamelen: 28 mrt t/m 8 april 2022 
 

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 

Topografie leren 

Wist je dat je thuis heel makkelijk (digitaal) 

je topografie kunt oefenen en leren?  Het 

kon al voor Neder-

land en Europa, 

maar nu zijn er ook 

kaarten van de hele 

Wereld beschik-

baar. 

www.leertopo.nl  

http://www.leertopo.nl


Themahoek 

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

 
Vorige week is het nieuwe thema “Kleding en Sport” gestart. In de klassen was er een leuke 
opening van het thema Kleding en Sport. Een gezellige quiz door een paar leerkrachten ge-
maakt. De kinderen konden met kaartjes A, B en C 
de goede sport- en kledingvragen beantwoorden.  
 
In groep 1, 2 en 3 is onder andere gewerkt over het 
feest Halloween en wordt volgende week geleerd 
over het Suikerfeest en Offerfeest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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… 

Kamp door Nahawand en Munira 
27 t/m 29 Oktober begon eindelijk weer het schoolkamp. We hadden anderhalf uur ongeveer 
gereden. Het was hier 38 km vandaan. Het was leuk voor het kinderen dat we fietsend naar 
het kamp zijn gegaan. Toen we er aankwa-
men vonden we het kamp heel erg mooi en 
de kamer was goed, want het paste redelijk. 
Het was gelukkig zonnig op die dagen. 
Woensdag hebben de kinderen hun kamer 
ingericht en daarna op het grote veld ge-
speeld. We hebben toen macaroni gegeten. 
Na he eten hadden we spelletjes gespeeld en 
we waren moe dus waren ze gaan slapen. 
Toen het weer ochtend was, waren we nog 
heel erg moe. Op donderdag zijn we naar het 
bos gegaan en naar het museum.   
Het was super gezellig. 

Voorleeswedstrijd door Shahed en Justin. 
De voorleeswedstrijd is op 10-11-2021 ge-

houden hier op school. Er deden 14 kandida-

ten mee. Justin Phan-Lin is op de 3e plaats 

geëindigd. Munira op de 2e plaats, en …. 

Hayley Stensen is  1e geworden.  Hayley gaat 

door naar de volgende ronde in de biblio-

theek van Barneveld. Daar gaat zij strijden 

voor de 1e plaats tegen anderen kinderen 

van anderen scholen uit Barneveld. 

Schoolontbijt door Melika en Jouad 

vrijdag 5 november 
Het schoolontbijt was heel gezellig en 

heel veel kinderen gingen met hun pyja-
ma naar school. De juffen gingen zelfs 

met hun badjassen naar school. 
Kinderen aten het schoolontbijt 
en vonden het heel erg gezellig. 

De juffen hadden een gezellig ontbijt ge-
regeld met brood, kaas, pindakaas, crac-
kers, boter, fruit, groenten en nog een 

paar andere dingen. 
Verder was het een gezellige  

en leuke dag. 


