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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Aangescherpte Corona-maatregelen 

• Uitslag TVO 
• Vacatures 

• Citoperiode 
• Themahoek 

Maa 10-01 Lijstereens 9 

Maa 17-01 Start HiRO-schooljudolessen 

Maa 17-01 Start CITO-toetsen 

Maa 17-01 Dramales groep 6/7/8 

Maa 24-01 Lijstereens 10 

Woe 26-01 Concert voor groep 5 t/m 8  
(mits de coronaregels het toelaten) 

Van de directie 
Uiteraard voor 
iedereen de 
allerbeste wen-
sen voor het 
nieuwe jaar 
2022.  
We gaan er samen weer een fantastisch 
jaar van maken. Wat vanochtend op het 
plein al met een gezellig muziekje begon.  
Hopelijk zullen we steeds minder last gaan 
krijgen van de Coronaregels, maar on-
danks die regels zetten we ons samen en 
volledig in voor goed onderwijs voor onze 
leerlingen. 
In deze Lijstereens aandacht voor het  
HiRO-schooljudo-programma, de vacatu-
res in groep 4/5, de uitslag van de TVO en 
natuurlijk de aangescherpte Corona-
maatregelen. 

HiRO-schooljudo 
Vanaf 17 januari zullen de HiRO-schooljudolessen 
gaan starten. Deze worden tijdens de normale 
gymlessen op maandag gegeven door een gediplo-
meerde judoleraar. De kinderen nemen hun gewo-
ne gymkleding mee en krijgen tijdens de les een 
judopak te leen. Tijdens de lessen zal elke week een van de Judo-kernwaarden centraal 
staan, die vervolgens ook in de klas in de digitale leeromgeving behandeld en uitgewerkt 
wordt. 
U krijgt in de week van 17 januari hierover ook een ouderbrief met meer informatie. 
Nog even de 7 kernwaarden van HiRO-schooljudo op een rij: 
 
1 Vertrouwen    5 Weerbaarheid 
2 Samenwerken    6 Discipline 
3 Respect     7 Plezier 
4 Beheersing 

http://www.obs-delijster.nl


Aangescherpte Corona-maatregelen 
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt begrepen, zijn de scholen vandaag gelukkig weer ge-
woon open gegaan. Wel zijn de strenge maatregelen van voor de kerstvakantie nog steeds 
van kracht. Ook de nieuwe maatregelen in groep 6 t/m 8, mondkapjes en zelftesten. Vanuit 
ons bestuur heeft u vorige week al een brief ontvangen, waarin de onderwijsmaatregelen 
worden toegelicht. Hieronder informeer ik u nogmaals over de maatregelen, die op onze 
school gelden: 
 
 
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 
 
 

Een dringend advies 
• 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 ) 

 
 
Belangrijk voor ieders veiligheid dat we ons allemaal aan deze maatregelen houden. Alleen 
dan kunnen we voorkomen dat groepen in quarantaine moeten en iedereen dus gewoon 
naar school kan blijven gaan. 
 
 



Vacatures 

Voor de kerstvakantie hebben wij intern 

bekeken hoe we de ontstane vacature in 

groep 4/5 kunnen opvullen, totdat de vaca-

ture vervuld is. Extra ondersteuningslessen 

en meer handen in de klas zullen hierdoor 

n.a.w. helaas tijdelijk moeten wijken.  

Stand van zaken op dit moment is dat er zich voor de vacature van groep 4/5 nog geen enke-

le sollicitant heeft gemeld. Via de invalpoule hebben wij wel een invalster toegewezen gekre-

gen voor maximaal 2 dagen per week. Juf Karin Snoek zal vanaf morgen meelopen in groep 

4/5. Deze week ontvangt u via de mail een brief over hoe wij de ontstane vacature (tijdelijk) 

gaan opvullen. 

De vacature voor een NT2-leerkracht hebben we wel weten te vervullen. Juf Chantal Tisse-

rand zal vanaf 1 februari een paar ochtenden per week de nieuwkomers op onze school gaan 

begeleiden. Ook krijgt de Taalklas extra ondersteuning, omdat deze steeds voller wordt, juf 

Kim Dokter zal vanaf 1 februari als onderwijsassistent, juf Nettie en juf Marja gaan onder-

steunen. De nieuwe leerkrachten zullen zich in de volgende Lijstereens aan u voorstellen. 

 

Citoperiode 

Komende weken zullen de medio cito’s weer 

afgenomen gaan worden in alle groepen. Zo 

krijgen we  goed zicht op de ontwikkeling die 

kinderen hebben doorgemaakt.  

Er ontstaat zo een nieuwe beginsituatie voor 

elke individuele leerling. Leerkrachten kunnen 

bijsturen waar dit nodig is. 

 

Zorgt u ervoor dat uw kind uitgerust op school 

komt en goed ontbeten heeft, dat helpt bij 

het leveren van een goede prestatie. 

 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… de school vanuit de TVO een prachtige 

8,1 als rapportcijfer heeft gekregen? 

… we hier heel trots op zijn? 

… we de TIPS en TOPS hieruit meenemen 

in ons jaarplan? 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

Kawa Barkal           in groep Uiltjes 

Broertje van Mohamad Barkal  in groep 

Papegaaien 

Liya Ocak                 in groep Uiltjes 

De familie Ocak is nieuw op onze school 

Amani Alhaj Mohamad in groep Uiltjes 

Zusje van Mohamad Alhaj Mohamad in 

groep Uiltjes 

 

Adam Faker            in groep Papegaaien 

De familie Faker 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 



Tevredenheidsonderzoek  
Voor de kerstvakantie heeft u de gelegenheid gehad om het TVO van STEV in te vullen. 23% 
van onze ouders heeft dit gedaan. Met een 8,1 als rapportcijfer een hele mooi dikke voldoen-
de voor het onderwijs dat wij geven op onze school. 
Samen met een paar mooie TOPS en  kritische TIPS zullen wij samen met de MR het volledige 
rapport bespreken. Zodra dit is vastgesteld, is het hele rapport voor u als ouders ter inzage 
beschikbaar op school. 
 
Hieronder een korte samenvatting van de uitkomsten, met een aantal voorlopige actiepun-
ten. Deze zullen opgenomen worden in het jaarplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tip ging over het inrichten van een  online platform: 
Tip: online platform waar we de cijfers van de gemaakte toetsen als ouders zijnde gelijk kunnen inzien. Ipv port-
folio gesprek of rapport. 
 

Wij hebben hier het Ouderportaal van Parnassys voor. Ik zal hier in een volgende Lijstereens 
wat dieper op ingaan en uitleg over geven. 



Themahoek 

Thema periode 3 :  17-01 t/m 25-02 Prehistorie, Grieken en Romeinen 
 

 
Vanaf 17 januari zal groep 5 t/m 8 gaan werken over het thema prehistorie, Grieken en Ro-
meinen. Doordat we nog in bubbels les moeten geven zal elke groep dit in zijn eigen klas ope-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Als de Coronamaatregelen het toelaten zal op dinsdag 15 februari een gastles gegeven wor-
den voor de groepen 4/5, 6/7 en 7/8 door een toneelspeler van het Archeon. 
 

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: Gezondheid 
Groep 4 werkt met het thema:  Wanneer was het? 


