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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Aangescherpte Corona-maatregelen 
• Budgetcoach 

• Paarse vrijdag 

• Themahoek 
 
 
 
 
 

maa 29-11 Lijstereens 7 

don 2-12 MR-vergadering 

vrij 3-12 Sinterklaasfeest 

Vrij 10-12 Paarse vrijdag 

Maa 8-12 Lijstereens 8 

Van de directie 
In deze Lijstereens veel aandacht voor de 
nieuwe Corona maatregelen. Daarnaast 
hieronder aandacht voor de vacatures die 
nog open staan en de puzzel die dat met 
zich meebrengt. 

Schoolbezoek  
Het geplande schoolbezoek van onze be-
stuurder kon vandaag helaas niet doorgaan. 
Door de aangescherpte Coronamaatregelen 
op scholen zullen zo weinig  mogelijk exter-
nen de school bezoeken. U leest meer over 
de genomen maatregelen verderop in deze 
Lijstereens. 

STEV TVO 

Het TeVredenheidsOnderzoek 

is naar u verstuurd, u ontvangt 

deze week een herinnering. 

Vacatures 
Helaas is het ons 
nog niet gelukt 
om voor de ver-
vanging in groep 
1/2 en de vacature in groep 4/5 een op-
vulling te vinden. Samen met ons bestuur 
werken we hard aan een oplossing. We 
proberen er alles aan te doen om de les-
sen zoveel mogelijk doorgang te laten vin-
den en de continuïteit te waarborgen. In-
tern schuiven we momenteel met men-
sen, waardoor extra ondersteuning in an-
dere groepen helaas dan soms vervalt.  
Met de huidige griep– en Coronabe-
smettingen erbij, komt het noodgedwon-
gen ook voor dat wij genoodzaakt zijn een 
groep thuisonderwijs aan  te bieden.  
 
Dit onderwerp zal komende donderdag 
ook met de MR besproken worden. 
 
Deze week zullen de vacatures opnieuw 
uitgezet gaan worden en we zijn ook in 
gesprek met  STEV over de mogelijke inzet 
van zij-instromers of invallers van andere 
bureaus.  
 
Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard altijd 
bij ons terecht, wij proberen u zo goed 
mogelijk te informeren. 

http://www.obs-delijster.nl


Aangescherpte Corona-maatregelen 
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt begrepen, mogen de scholen voorlopig open blijven. 
Wel zijn er een aantal maatregelen aangescherpt. Ook zijn er een aantal nieuwe maatrege-
len bijgekomen. Vanuit ons bestuur heeft u bij deze Lijstereens een brief ontvangen, waarin 
de onderwijsmaatregelen worden toegelicht. Hieronder informeer ik u over de maatregelen, 
die op onze school gelden: 
 
Op 19 november had ik u al geïnformeerd over een dringend advies. Dit advies is nu een 
maatregel geworden: 
 
We houden ons de komende periode strikt  aan de coronaregels en blijven deze naleven,  
Hierbij letten we erop dat: 
• 1,5m afstand tussen volwassenen te allen tijde wordt gehouden; 
• Leerlingen met snotneuzen blijven thuis  worden getest en thuisgehouden tot een nega-
tieve uitslag bekend is en/of zij 24 uur klachtenvrij zijn. 
• Geef een positieve uitslag ALTIJD direct door aan school. 
 
Daarnaast: 
• Kinderen worden bij het hek, of bij jonge kinderen, bij de deur afgezet. 
• Komen ouders alleen in school als zij een afspraak hebben.  

• Mocht u toch een afspraak op school hebben, dan dragen we een mondkapje. 
 
Zelf zullen wij op school: 
• Geen excursies plannen 

• Groepen zoveel mogelijk gescheiden houden ( we gaan weer terug naar de bubbels dus ) 
• Gescheiden pauzes hadden wij al en zullen wij blijven houden. 

• In de gangen een mondkapje dragen 

• Weer extra aandacht hebben voor het handen wassen  
• Externen die geen deel uitmaken van het onderwijsproces, zo weinig mogelijk toelaten 
in school 
• Leerkrachten nemen twee maal per week een zelftest bij zichzelf af 
 
 

Nieuw zijn de volgende maatregelen: 
• Vanaf groep 6 zullen leerlingen in de gan-

gen een mondkapje dragen 
• Vanaf groep 6 zullen leerlingen twee keer 

per week thuis een zelftest doen ( advies 
is dit op zondagavond en woensdag-
avond te doen ) 

 
 
 
Welke invloed de maatregelen hebben op het Sinterklaasfeest van aanstaande vrijdag hoort 
u via een aparte mail van de Sinterklaascommissie. 



Budgetcoach 

Vorige week heb ik u Jorien Verbakel voorgesteld. Zij is budgetcoach 

en ook voor ouders van onze school aanspreekpunt voor ouders die 

met vragen zitten rondom financiën. 

In onze folderkast ligt een folder die u mee kunt nemen. In de ko-

mende nieuwsbrieven zal ik stukjes van de inhoud van deze folder in 

deze rubriek afdrukken. Wellicht kan Jorien iets voor u  betekenen. 

 

 

Paarse vrijdag 
Op 10 december besteden wij aandacht aan paarse vrij-
dag. De dag waarop we laten zien dat iedereen bij ons op 
school zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten 
mag worden om wie die is.  
 

Ben je het hier mee eens, kom dan met iets paars 
aan naar school, of neem iets mee in de kleur 
paars. 
 
We gaan er een leerzame paarse vrijdag van ma-
ken! 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

 

… er weer nieuwe Corona-maatregelen 

zijn? 

… u hier in deze Lijstereens meer over 

leest? 

… u in deze Lijstereens ook weer iets leest 

over onze budgetcoach? 

...u een folder in de folderkast kunt vinden 

over dit onderwerp? 

… het op vrijdag 10 december Paarse vrij-

dag is? 

… de kinderen dan in paarse kleiding op 

school mogen komen? 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school 

van harte welkom geheten. 

 

Aya Alkhalaf                     bij de Papegaaien 

Abdule Aziz Alkhalaf       bij de Uiltjes 

Saleh Alkhalaf                  bij de Uiltjes 

De familie Alkhalaf 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 
Volgend jaar weer 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 



Themahoek 

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

 
Het nieuwe thema “Kleding en Sport” is gestart. In de klassen was er een leuke opening van 
het thema Kleding en Sport. Een gezellige quiz door een paar leerkrachten gemaakt. De kin-
deren 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 Hallo-
ween, het Suikerfeest en Offerfeest. Deze weken natuurlijk over 
het Sinterklaasfeest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hopen het thema af te kunnen sluiten tijdens het 
“kerstbuffet”. Dit zal als het door kan gaan in ieder geval 
onder schooltijd zijn en niet ‘s avonds. Iedereen mag dan 
in zijn mooiste kleding naar school komen.  

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 


