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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Vacaturenieuws 
• Even voorstellen 

• Budgetcoach 

• Kerstfeest 
• Themahoek 

• Lijsterkids 
• Beactive en creative programma 

• Bijlage Ouderchat  Groeigids 

Maa 13-12 Lijstereens 8 

Woe 22-12 Kerstfeest op het plein 

Don 23-12 Kerstactiviteit in de klas 

Vrij 24-12 Vanaf 11.45 Kerstvakantie 

Maa 10-01 Start school in 2022 

Van de directie 
Voor u ligt de laatste Lijstereens van dit 
jaar. Wat een bijzonder jaar weer.  
Wat is er veel gebeurd….. 
… een tweede Coronajaar 
… een tweede Lockdown 
… heel veel sneeuw 
… een natte zomer 
Etc etc. 
Altijd leuk om zo’n jaar eens terug te kij-
ken. Blader bijvoorbeeld Parro, of de 
nieuwsbrieven op de website eens door, 
dan komt u van alles tegen. 
Onze wens voor het komend jaar is op-
recht dat er meer rust gaat komen in On-
derwijsland, want met de druk van Corona 
en het lerarentekort was het echt niet al-
tijd makkelijk om de focus te houden op 
schoolontwikkeling. Toch kunnen we te-
rugkijken op een goed jaar op de Lijster, 
met mooie ontwikkelingen en nieuwe 
ideeën. Genoeg om weer een nieuw jaar 
mee aan de slag te gaan. 
 
We wensen iedereen een fijne kerstvakan-
tie en alvast een heel goed 2022.  
Maak er wat moois van met elkaar en pas 
op met vuurwerk!! 
 

STEV TVO 

Het TeVredenheidsOnderzoek is naar u ver-

stuurd. Op dit moment is de respons nog 

laag. Er zijn inmiddels 20 vragenlijsten inge-

vuld. Op 9 december heeft u nog een herin-

nering ontvangen. We hopen dat er toch 

nog wat vragenlijsten 

ingevuld gaan wor-

den, zodat wij weer 

kunnen leren van de 

feedback van ouders/

verzorgers. 

 

http://www.obs-delijster.nl


Vacaturenieuws 

Verheugd kunnen wij u meedelen dat wij een vaste vervanger voor juf Ilona gevonden heb-

ben. Meester Eugene Böcker heeft via mobiliteit de overstap van de Vliegeniers naar de Lijs-

ter gemaakt. Hij stelt zich hieronder aan u voor. Praktisch op het zelfde moment heeft juf 

Gülay haar vertrek aangekondigd. Zij kan een 

betrekking dichter bij huis vinden. De vele files 

van Deventer naar Barneveld zorgden de afgelo-

pen maanden voor veel ergernis, dus we begrij-

pen haar besluit. Met haar vertrek en dat van 

juf Monique zullen we twee fijne collega's gaan 

missen en ontstaat er een full-time vacature in 

groep 4/5. Aan alle kanten wordt er hard ge-

zocht om deze te vervullen, maar helaas heeft 

dat op dit moment nog niets opgeleverd.  

We blijven zoeken….helpt u mee? 

Uiteraard zullen wij ook intern bekijken hoe we 

dit gat zullen gaan opvullen, totdat de vacature vervuld is. Extra ondersteuningslessen en 

meer handen in de klas zullen hierdoor n.a.w. helaas tijdelijk voor moeten wijken. Ik laat u 

via Parro weten welke oplossing er gekozen wordt. 

Even voorstellen  

Mijn naam is Eugène 

Böcker. Ik ben leer-

kracht in groep 1/2. 

Sinds kort dat wel. Ik 

werk al langere tijd 

voor STEV en heb nu 

de overstap gemaakt 

naar de Lijster. 

 

Iets over mijzelf:  

Ik ben 58 jaar en woon in Oosterbeek, met 

uitzicht op de Rijn. De lijst met hobby’s is 

best lang. Bovenaan staat wandelen, ge-

volgd door motorrijden en muziek maken. 

Ik denk dat ik het op de Lijster erg naar 

mijn zin zal hebben. 

Ouderchat groeigids 

Als bijlage bij deze Lijstereens een flyer 

van de Groeigids. Een initiatief van de 

GGD. 

 



Budgetcoach 

Vorige week heb ik u Jo-

rien Verbakel voorge-

steld. Zij is budgetcoach 

en ook voor ouders van 

onze school aanspreek-

punt voor ouders die 

met vragen zitten rondom financiën. 

In onze folderkast ligt een folder die u mee 

kunt nemen. In de komende nieuwsbrie-

ven zal ik stukjes van de inhoud van deze 

folder in deze rubriek afdrukken. Wellicht 

kan Jorien iets voor u  betekenen. 

 

 

Kerstfeest 
Het kerstfeest zal er dit jaar helaas weer wat anders uitzien, dan dat gebruikelijk is op de 
Lijster. Door de Coronamaatregelen, mogen we geen zelfgemaakte gerechten op school uit-
delen. De Kerstcommissie heeft iets anders bedacht. Het blijft nog even een verrassing, 
maar op woensdag 22 december zullen de kinderen per groep vanaf 10.45 tot 12.15 uur op 
het plein een warme traktatie krijgen. De Kerstcommissie zal het plein gezellig versieren en 
er zal kerstmuziek te horen zijn. Iedereen mag in zijn mooiste kerstkleding naar school ko-
men. Op donderdag 23 december zal elke groep een kerstactiviteit in de klas doen en vrijdag 
is het dan alweer tijd om op te ruimen. 
Op vrijdag 24 december om 11.45 uur 
zullen we het nieuwe jaar inluiden en 
begint voor iedereen de kerstvakantie. 
De groepen 5 t/m 8 zijn dus deze dag 
iets eerder vrij; om 11.45 uur. 
 

Wij wensen u allen een  
hele fijne kerstvakantie. 
 
Team OBS De Lijster 
 
*Dit alles onder voorbehoud dat op de persconferentie niet besloten wordt de kerstvakantie 
een week te vervroegen.  
Mocht dit wel zo zijn, dan zal de verrassing op donderdag 16 december zijn. 

Kindertekeningen 
Mijn naam is Demi en ik ben derdejaars 
stagiaire Ecologische Pedagogiek. Voor 
mijn opleiding verzamel ik tekeningen van 
kinderen van 0 t/m 18 jaar. Deze tekenin-
gen zal ik 
uitslui-
tend 
voor 
mijn op-
leiding 
gebrui-
ken.  
Tekeningen van broertjes/zusjes zijn uiter-
aard ook welkom! De tekeningen mogen 
bij mij worden ingeleverd, of in de Alles-in-
1-hoek worden neergelegd (in de hal). 

Alvast heel erg bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
Demi Nahumury 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… Ook juf Gülay ons gaat verlaten? 

… er hierdoor een full-time vacature in 

groep 4/5 ontstaat? 

… we hard op zoek zijn naar een vervan-

ger? 

… we dit jaar kerstfeest op het plein vie-

ren? 

… door de Coronamaatregelen we helaas 

geen thuisgemaakte gerechten op school 

kunnen serveren? 

… we een leuk alternatief bedacht hebben? 

… maar we dat nog even geheim houden? 

… de kinderen het vast lekker vinden? 

… en de leerkrachten in ieder geval ook? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school 

van harte welkom geheten. 

 

Arveen Hassani                  bij de Uiltjes 

De familie Hassani is nieuw bij ons op 

school. 

 

Paiman Jamali                    bij de Uiltjes 

Broertje van Nehal Jamali (bij de Papegaai-

en) 

 

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 groep 1, 2 en 3 is onder andere gewerkt over het feest Hallo-
ween, het Suikerfeest en Offerfeest en natuurlijk over het Sin-
terklaasfeest. De laatste periode is het kerstfeest aan de beurt. 
Wat ziet het er in de school al gezellig uit! Zo jammer dat u dit 
niet kunt zien, omdat er geen ouders in de school mogen. Daar-
om hier ook nog maar een paar extra foto’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We sluiten het thema af tijdens het “Kerstfeest op het plein”. Dit zal onder schooltijd zijn en 
niet ‘s avonds. Iedereen mag dan in zijn mooiste kleding naar school komen. U leest hier 
meer over elders in deze Lijstereens. 
 

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… 

Sinterklaas door Melika 

Het was een gezellige dag en de 
gang was versierd met sinterklaas-
slingers. Het was jammer dat Sinter-
klaas en zijn pieten niet in de klas-
sen mochten vanwege corona. 
Er waren heel veel leuke surprises 
en cadeautjes. 

Robotles door Jouad 

Dinsdag 7 december kwamen de ro-
bots. Er was 1 robot die heette Nao. 
Hij kon dansjes, hij kon niezen en hij 
kon een “dis” maken. Hij was dom, 
maar wij moesten sommen zeggen, 
met het antwoord...we gingen die 
met een app op de computer pro-
grammeren. Zo werd Nao dus een 
slimme robot. 

Hiro door Nahawand 

De Hiro-les is een les wat kinderen krijgen in alle groepen. Met de Hiro-les leer 
je respect, vertrouwen en met elkaar 
om gaan. Er zitten vooral hele leuke 
spelletjes bij, zoals blind verstoppertje, 
daar leer je elkaar vertrouwen. 
Er zitten ook buitenspelletjes bij, maar 
we doen nu vooral in de klas de Hiro-
les, want buiten vriest het van de kou. 
De klassen doen meestal 2-3 keer per 
week een Hiro-les. 
 
 



Lijster kids… 

Bezoek JFC door Shahed   
Vrijdag 19 november brachten gr 
7/8  een bezoekje aan het JFC. Toen 
we binnenkwamen gaf een meneer 
iedereen een tas met een notitie-
boekje en een pen erin. Het was ge-
zellig en heel leuk. Het ene groepje 
kreeg scheikunde, economie en het 
andere groepje kreeg gym  en Neder-
lands. De docenten waren heel lief 
en tijdens de les kregen we wat lek-
kers. We zagen veel andere leuke scholen. 

Paarse Vrijdag door Munira 

Op Paarse Vrijdag vieren we dat ie-
dereen zichzelf mag zijn, ongeacht 
wie je bent en ongeacht op wie je 
verliefd bent. Paarse vrijdag is elk 
jaar op de tweede vrijdag van de-
cember. Dit jaar valt het op 10 de-
cember. Als je meedoet aan Paarse 
Vrijdag kun je ook je kleding hele-
maal paars maken. Sinds 2012 zijn 
basisscholen verplicht om aandacht 
te besteden aan Homo en Lesbian, 
dus Paarse Vrijdag! 

Corona door Justin 

Sinds de persconferentie op 26 No-
vember moeten de bovenbouw-
kinderen mondkapjes op wanneer, 
ze in de hal lopen, of in contact ko-
men met een andere klas. In de klas 
mag je mondkapje af, tijdens de 
pauzetijd geldt dit ook. De school 
biedt ook mondkapjes aan in de hal 
voor kinderen die het vergeten zijn. 
We kregen ook 2 zelftesten van de 
school, het is niet verplicht maar wel 
een advies van de school, dus een 
zelftest doen is de beste optie. 






