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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Citoperiode 

• Portfolio en rapport 

• Even voorstellen 

• Themahoek 
• Lijsterkids 
 
 
 
 
 
 

Maa 24-01 Lijstereens 10 

Maa 26-01 Concert gaat NIET door! 

Din 01-02 MR vergadering 

Din  01-02 en 02-02 VO Gesprekken gr. 8 

Maa 07-02 Lijstereens 11 

Maa 07-02 Portfolio met Rapport 

Van de directie 
Hier alweer de tweede Lijstereens in het 
nieuwe jaar. We zijn goed gestart, maar 
we zien toch ook op onze school dat er 
regelmatig kinderen ziek zijn of in quaran-
taine moeten. Dat maakt dat onze leer-
krachten extra flexibel moeten zijn om er-
voor te zorgen dat alle leerlingen de leer-
stof goed aangeboden blijven krijgen. 
Hiervoor krijgen kinderen soms wat extra 
(huis)werk mee naar huis, of nog eens te 
oefenen, of in te halen. 
 
Om zo min mogelijk extra besmettingen in 
school te krijgen, vragen we u nogmaals 
dringend om uw kind van groep 6 t/m 8 
een mondkapje mee te geven en de 
zelftesten thuis op woensdag en zondag te 
doen.  

 
 

Portfolio met Rapport 
Het is de bedoeling dat het portfolio, met rapport op maan-
dag 7 februari met uw kind mee naar huis gaat. Op dit mo-
ment zijn er echter regelmatig kinderen afwezig door ziekte 
of quarantaine. Het is dus de vraag of we alle kinderen voor 
die tijd getoetst kunnen hebben. Het kan dus zijn dat we de 
uitreiking van het portfolio met rapport even moeten uitstel-
len. U krijgt daar dan uiteraard bericht over via de Parro.  

http://www.obs-delijster.nl


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 presta-

tie. 

 

 
 

 

Even voorstellen 
Hallo kinderen en ouders. 
Mijn naam is Chantal Tisserand en vanaf 1 
februari ben ik op dinsdag, woensdag en 
vrijdag op school. 
Ik heb heel veel jaren een eigen groep ge-
had, maar op De Lijster ga ik buiten de klas 
ondersteuning geven aan kinderen die dat 
nodig hebben. 
Ik heb heel veel zin in deze mooie nieuwe 
uitdaging !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 
Via deze weg stel 
ik mij graag even 
aan u voor. Mijn 
naam is Karin 
Snoek.  
Ik woon in Leus-
den en na de 
Kerstvakantie ben 
ik begonnen met 
invallen in groep 
4/5.  
Ik heb ondertussen al aardig wat jaren er-
varing met invalwerk op veel verschillende 
scholen. Dit heb ik voornamelijk in de mid-
denbouw gedaan. 
 
In mijn vrije tijd sport ik graag, wandel ik 
veel en vind ik het heerlijk om creatief be-
zig te zijn. 
Ik heb veel zin om de komende tijd les te 
geven op De Lijster. 
 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er dit keer weer een Lijsterkids gemaakt 

is? 

… de kinderen erg enthousiast zijn over de 

judolessen? 

… er bij deze Lijstereens ook een folder 

met cursussen van het CJG is toegevoegd? 

… Er voor alle leeftijdsgroepen interessante 

cursussen zijn, zowel voor ouders als voor 

kinderen? 

… het echt heel belangrijk blijft om ons 

goed aan de maatregelen te blijven hou-

den: 

- bij klachten thuisblijven en testen. 

- mondkapjes mee naar school (gr. 6 t/m 8) 

- in quarantaine bij positieve test. 

- school op de hoogte brengen bij positieve 

test in gezin. 

 

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 
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 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? 



Lijster kids… 

Judo door Jouad en Mert-Kadir en Melika 

Alle groepen van 1 t/m 8 hadden judo. 3 t/m 
8 hadden gym bij de bovenbouw gym en de 
Judoleraar heette Vincent en hij had de zwar-
te band. Elke maandag is er een judoles. De 
eerste judoles gingen we verschillende dingen 
doen, bijvoorbeeld proberen iemand goed 
vast te houden, zodat  die iemand niet ont-
snapt. De eerste les was vertrouwen, bijvoor-
beeld als iemand drie keer op de schouder tikt 
dat je hem/haar vertrouwt en dat zij/hij je loslaat. 

Judo 2 door Munira en Shahed 

Alle groepen van 1t/m 8 hebben ju-
doles gekregen. We krijgen elke 
maandag een judoles, voor ongeveer 
10 weken. 1 t/m 2 waren in de kleine 
gymzaal en 3 t/m 8 in de grote gym-
zaal. De gymleraar Vincent was heel 
aardig, we deden eerst een training 
en daarna 2 spelletjes. Bij het eerste 
spel mocht iemand voor doen en bij 
de 2e ook, het was super leuk. Ieder-
een kreeg een eigen judopak 

De judoleraar was ook heel gezellig. 

Cito door Nahawand en Justin 

Na een tijdje hebben de groepen 
weer de Cito toetsen. Groep 8 had 4 
delen, terwijl de rest 3 delen had-
den. Groep acht had ook een reken-
machine bij deel 4. Deze toetsen tel-
len meer mee voor onze rapport 
dan normaal. Wij hebben ook de be-
grijpend lezen cito’s, deze doen wij 
na de rekencito.  
 

 
 


