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Van de directie 
In deze Lijstereens weer veel informatie. 
Informatie over het Ouderportaal, Nieuws 
uit de bibliotheek, een oproep voor nieu-
we pleinwachtouders en OR-leden. Ook 
een artikel over onze leerlingenraad, die 
onder leiding van meester Theo aan de 
slag gaat. Ook leest u dat er gratis zelftes-
ten beschikbaar zijn op school, indien uw 
gezin te maken heeft met een positieve 
besmetting.  
Kortom er is weer genoeg te lezen in deze 
nieuwsbrief.  

 

Portfolio met Rapport 
De kinderen zullen het rapport met portfolio 
meekrijgen op maandag 14 februari.  
Een weekje later dan verwacht, doordat er 
de afgelopen periode veel zieken zijn ge-
weest.  
 
Vanaf 14 februari zullen de rapportbladen 
ook digitaal in te zien zijn in het ouderpor-
taal.  
 
Verderop in deze Lijstereens leest u meer 
over het ouderportaal. 
 

http://www.obs-delijster.nl


Ouderportaal 
Elke ouder heeft de mogelijkheid om het 
Parro / ouderportaal te activeren. De 
meeste ouders kennen Parro en ontvangen 
daarop berichten, maar het blijkt dat niet 
iedereen op de hoogte is van het Ouder-
portaal.  

In het ouderportaal staan verschillende ge-
gevens van uw kind, die u kunt inzien. 

Algemene gegevens (over uw kind), die u kunt checken, maar ook: 

Activiteiten (jaarkalender),  
Toetsen (Citotoetsen),  
Absenties,  
Over de groep ( klasgenoten en rooster ). 

Ook wordt in het Ouderportaal de digitale versie van het rapport van uw kind getoond. Daar 
wordt op dit moment nog aan gewerkt. Het digitale rapport wordt weer zichtbaar als we het 
rapport aan uw kind meegegeven hebben. 

Cijfers van de methodetoetsen kunnen in de toekomst waarschijnlijk ook gekoppeld gaan 
worden aan het ouderportaal. Dit is momenteel voor een aantal toetsen nog niet mogelijk, 
maar er wordt wel aan gewerkt. 

Neem eens een kijkje…...u kunt inloggen met dezelfde gegevens als voor de Parro-omgeving. 

Dit kan op uw telefoon, maar ook gewoon op een computer. 

 Via http://ouders.parnassys.net kun je inloggen op het ouderportaal. 

 

 

 
 

 

http://ouders.parnassys.net


Nieuws uit de Bibliotheek 
Wist je dat er in de bieb in het dorp van 
alles te doen is? Op vrijdagmiddag 25 fe-
bruari hebben we een hele leuke voorstel-
ling voor kinderen vanaf 6 jaar: “Ik heb een 
heel vies woord geleerd!” En natuurlijk 
leer je wat er rijmt op ‘stoep’! Zoals… 
soep! En snoep! En YouTube! En hoelahoep! Enzo. 
Kijk voor meer informatie en om een kaartje te kopen, klik je op deze link: https://barneveld-
kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/407/voorstelling-ik-heb-een-heel-vies-woord-
geleerd/25-02-2022 
Voor kleine broertjes en zusjes hebben wij op vrijdagochtend om 11.15 uur een voorlees-
kwartiertje boven in de prentenboekenhoek. Lekker ontspannen luisteren met je kind(eren) 
naar een verhaal. Dit is een fijn moment voor jou en je kind om rustig te luisteren en het ver-
haal samen te beleven. En daarna de andere boekjes in de Bieb verkennen. 

Pleinwacht 

Door ziekte en vertrek van twee plein-

wachtouders is de pleinwachtcommissie op 

zoek naar nieuwe krachten. Heeft u tijd om 

op maandag, dinsdag of vrijdag pleinwacht 

te lopen? 

Geeft u zich dan op bij Rianne Berend-

schot, moeder van Jayviën ( 06-57231161) 

OR-lid 

Er staan de komende tijd weer een aantal 

activiteiten op het programma waar de ou-

derraad hulp bij kan gebruiken. Iets voor 

u?  

Neem dan contact op met Rianne Berend-

schot, de voorzitter van de Ouderraad.   

(06-57231161) 

Zelftesten 

De quarantaine voor kinderen tot 12 jaar is niet meer nodig. Toch is het best spannend wan-

neer er een positieve ouder, of broer/zus in het gezin is om uw kind naar school te sturen. 

Daarom adviseren wij dan ook om in dat geval een zelftest te doen bij uw kind. De minister 

van onderwijs heeft aangegeven dat wij voor kinderen in de 

groepen 1 t/m 5 deze testen indien nodig ook gratis beschik-

baar mogen stellen.  

U kunt hierom vragen aan de leerkracht van uw kind als u de-

ze nodig heeft in uw gezin. 

 



Even voorstellen 
Mijn naam is Kim 
Dokter, ik ben 33 
jaar en woon met 
mijn gezin in Barne-
veld. Vanaf deze 
maand werk ik als 
onderwijsassistent 
in de taalklas. Mijn werkdagen zijn maan-
dag, dinsdag en donderdag. Ik heb er heel 
veel zin in! 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig 

of maak ik puzzels uit een puzzelboek. Ook 

onderneem ik graag leuke dingen met mijn 

kinderen en loop ik een paar keer in de 

week hard. 

Honden op het plein? 

Honden zijn leuke, lieve en aaibare huis-

dieren. Maar niet iedereen voelt zich bij 

deze dieren op z’n gemak.  

Neemt u uw huisdier mee om uw kind op 

te halen, wacht dan met uw hond buiten 

het schoolplein.  

Zo voorkomen we 

angst bij sommige 

kinderen en blijft 

het schoolplein ook 

schoon. 

 

 

Leerlingenraad 
Mee mogen denken en met goede ideeën komen bij 
alles wat met school te maken heeft, vergroot de be-
trokkenheid van leerlingen. Daarom hebben wij op de 
Lijster een Leerlingenraad samengesteld. Vertegen-
woordigers vanaf groep 5 nemen zitting in die raad:  
Duaa en Jalal (gr. 5), Jouad (gr. 6), Senay (gr. 7), Sana en Bram (gr.8) 
 
Deze leerlingen hebben zich vrijwillig opgegeven en sommigen zijn democratisch gekozen 
door klasgenoten. Iedere woensdagochtend, aan het einde van de lesdag, komt de leerlin-
genraad even bijeen. Bij die bijeenkomsten is meester Theo ook aanwezig en heeft dan een 
coachende rol. Er wordt dan vooral gesproken over zaken die, volgens de leerlingen, beter 
zouden kunnen. Alle leerlingen van de school kunnen ideeën en voorstellen inbrengen door 
die op een briefje te schrijven en dan in een daarvoor bestemde brievenbus, die op een cen-
trale plek staat in de hal, te doen. Een keer in de maand worden de ingebrachte voorstellen 
bekeken en dan wordt besproken welke ideeën in de praktijk haalbaar zijn. 
 
Deelnemen aan de leerlingenraad is leerzaam, want: 

De leerlingbetrokkenheid wordt vergroot 
Leerlingen leren belangen van anderen te behartigen 
Naar elkaar luisteren, ideeën uitwisselen en discussiëren wordt geleerd 
Op een democratische manier tot besluiten komen, is van groot belang 
 

Om te zien en te leren hoe dit ‘in het echt’ gaat, zullen alle leerlingenraden van de STEV-
basisscholen op dinsdag 12 april naar Den-Haag gaan op bezoek bij de Tweede Kamer. 
T.z.t. leest u hier meer over in de ‘Lijstereens’ 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er gratis zelftesten beschik-

baar zijn op school? 

 
… deze ook voor leerlingen van groep  

1 t/m 5 beschikbaar zijn? 

… u deze kunt vragen op school als u een 

positieve besmetting in uw gezin heeft? 

… dit kan bij de leerkracht van uw kind, of 

bij de conciërge of directeur? 

… we er zo samen voor kunnen zorgen dat 

er zo min mogelijk positief besmette leer-

lingen op school zijn? 

 

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? 


