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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Spullen thuis? 

• Workshop CJG over scheiden 

• OR en pleinwacht 

• Zelftesten 
• Themahoek 

• Kinderredactie 

Maa 21-02 Lijstereens 12 

Woe 23-02 Voorleeswedstrijd  

Maa 28-02 Start voorjaarsvakantie 

Maa 07-03 Studiedag alle lln zijn vrij 

Dins 08-03 Weer naar school 

Maa 14-03 Lijstereens 13 

Van de directie 
Bijna vakantie, de lente is in aantocht. We 
zoeken ouders voor pleinwacht en Ouder-
raad ….en ….. weer 
een bladzijde van de 
kinderredactie. Zij 
doen verslag van de 
Archeongastlessen 
over de Romeinen en 
de Prehistorie. Een 
leuke activiteit waar 
we het thema mee 
hebben afgesloten. 

Voorjaarsvakantie en studiedag 
Wat vliegt de tijd. Komende week hebben 
we alweer vrij en begint de voorjaarsva-
kantie. Deze duurt een dagje langer, ivm 
een studiedag voor het team. Wij gaan 
ons verder scholen in het goed begeleiden 
van onze leerlingen. Wat doet trauma met 
een kind en wat kunnen wij als leerkrach-
ten doen om op school een zo veilig mo-
gelijke plek te creëren voor alle leerlingen. 
Hoe kunnen we kinderen die het moeilijk 
hebben zo goed mogelijk begeleiden en 
ondersteunen.  
Daarnaast gaan we ook aan de slag met 
het analyseren en interpreteren van de 
gemaakte CITO-toetsen en praten we met 
elkaar over hoe we ons onderwijs nog be-
ter kunnen afstemmen op onze leer-
lingen. Kortom het belooft een interessan-
te en leerzame dag te worden. 
 

Wij zien de kinderen graag weer op  

DINSDAG 8 maart  
op school. 

Coronamaatregelen 
Op de persconferentie van afgelopen dins-
dag zijn een heleboel versoepelingen  door-
gevoerd. Ook in het onderwijs kan er geluk-
kig weer wat meer.  We laten de meeste 
maatregelen in 3 stappen los, maar ook blij-
ven er nog maatregelen bestaan. 
U heeft afgelopen woensdag een overzicht 
gekregen via de mail. 
 
Op de volgende pagina het overzicht nog-
maals. 

http://www.obs-delijster.nl


Het einde van de meeste coronamaatregelen zijn in zicht 
 

Algemeen 

· Handen wassen blijft de norm, evenals hoesten en niezen in de elleboog. 
· Dagelijks vindt professionele schoonmaak plaats en worden prullenbakken geleegd 
· Medewerkers doen voor aanvang van hun werkzaamheden een gezondheidscheck 
· Lokalen worden zo veel mogelijk geventileerd, wanneer de leerlingen er even uit zijn. 

Testen en quarantaine 

· Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij positief getest zijn. 
· Medewerkers en leerlingen die klachten hebben doen een coronatest (zelftest of GGD). 
Wanneer deze negatief is, mag de medewerker/leerling naar school. 
· Medewerkers en leerlingen wordt geadviseerd zich tenminste twee keer per week preven-
tief te zelftesten 
· Na een besmetting kan een besmette persoon wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én mini-
maal 5 dagen zijn verstreken na de start van de symptomen terug op school komen. 
· Wanneer leerlingen in quarantaine zijn, omdat zij besmet zijn met corona, is de school ver-
plicht een onderwijsaanbod op afstand aan te bieden 
· Wanneer ouders vrijwillig kiezen voor het thuishouden van hun kind hoeft de school, omwil-
le van de belasting van de organisatie, geen huiswerk te organiseren. Wanneer de situatie 
langer dan 5 dagen duurt, wordt leerplicht betrokken. 

Tot 25 februari 

Kwaliteitscultuur 

· Leraren dragen in de gangen van de school een mondkapje (verplicht) 
· Leerlingen in de groepen 6,7 en 8 dragen mondkapjes wanneer zij door de gangen bewegen 
(dringend advies). 
· Ouders en externen zijn welkom op school wanneer zij een mondkapje dragen 

Vanaf 25 februari 

Ouders/verzorgers 

· De 1,5 meter vervalt, maar geef elkaar wel de ruimte 
- We vermijden op school nog wel grote drukte in kleine ruimtes 
· Cohorten (groepsbubbels) vervallen, we mogen weer groepsdoorbroken lesgeven. 
· Mondkapjes zijn niet meer nodig 
- Externen en ouders mogen weer de school in, mits klachtenvrij en negatief getest 
· Excursies en gastlessen kunnen weer plaatsvinden 



 

 

Spullen thuis? 

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. 

 

Een aantal kinderen vindt het erg leuk om 
met de spullen van school te werken. Zo 
leuk dat ze deze graag thuis willen laten 
zien. Dat begrijpen we natuurlijk, maar we 
zouden het heel fijn vinden dat deze spul-
len ook weer naar school komen, zodat 
andere kinderen er ook weer mee kunnen 
spelen.  

Workshop CJG over scheiden 
Het CJG organiseert een workshop voor 
kinderen: En de kinderen scheiden mee. 

In formatie hierover is te vinden in bijge-
voegde folder. En via onderstaande link.  
https://www.cjgbarneveld.nl/is/
nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-
mee-039-
workshop-voor-
kinderen-amp-
jongeren   

 

https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-mee-039-workshop-voor-kinderen-amp-jongeren
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-mee-039-workshop-voor-kinderen-amp-jongeren
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-mee-039-workshop-voor-kinderen-amp-jongeren
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-mee-039-workshop-voor-kinderen-amp-jongeren
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-mee-039-workshop-voor-kinderen-amp-jongeren
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/51376/039-de-kinderen-scheiden-mee-039-workshop-voor-kinderen-amp-jongeren


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er gratis zelftesten beschikbaar zijn op 

school? 

… De voorleeskampioen van onze school, 

Hayley, op woensdag 23 februari meedoet 

aan de kampioenschappen van onze ge-

meente Barneveld? 

… we haar natuurlijk heel veel succes wen-

sen? 

… we nog op zoek zijn naar ouders die kun-

nen helpen bij de pleinwacht? 

… leerkrachten daar erg bij geholpen zijn, 

zodat ook zij even een kwartiertje pauze 

kunnen nemen tussendoor? 

… bij deze nieuwsbrief een bijlage is van 

het CJG? 

… deze gaat over een workshop voor kin-

deren hoe om te gaan met een scheiding 

van hun ouders? 

 

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 heeft groep 5 t/m 8 gewerkt over het thema prehistorie, Grieken en Romei-
nen. Op dinsdag 15 februari konden wij het thema afsluiten met een gastles door een toneel-
speler van het Archeon. De kinderen deden enthousiast mee en wisten al veel over het on-
derwerp Prehistorie en Romeinen. De Kinderredactie zal in deze Lijstereens ook over deze 
gastles vertellen.  
 
De groep 1,2 en 3 zijn nog volop bezig geweest met hun thema gezondheid. Hieronder een 
paar leuke knutselwerkjes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na de voorjaarsvakantie starten we met alle groepen met het nieuwe thema; Bouwen 

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… 

Prehistorie door Jouad en Melika 
 
De tijd van jagers en boeren en de oude Grieken. 
Dinsdag in groep 6/7a heeft meester Theo een stukje van een 
vuursteen afgeslagen. 

 
In de prehistorie (voor christus) 
waren er jagers en toen ontdekten 
sommige dat je gewassen kunt ver-
bouwen en dat je koetjes en ande-
re dieren kan temmen voor zuivel. 
Daarna kwamen de oude Grieken. 
Dat was de eerste keer dat er werd 
gelezen en geschreven, maar dat 
was alleen voor de slimme mensen genaamd filosofen. Filoso-
fen stellen vragen zoals, waarom leven wij en proberen dit 
soort vragen te beantwoorden. 
 
 

Romeinse Tolk van het Archeon in de klas door Justin in Munira. 
 
Dinsdag 15 februari kregen groep 6, 7 & 8 een voorstelling over de oude Grieken en Romei-
nen. We kregen hier te zien wat de Romeinen droegen en wat ze deden in hun tijd. Het oud 
Romeinse volk bestond van ongeveer 753 voor Christus tot 476 
na Christus. De meneer die ons les gaf bracht ook wat Romein-
se wapens en Griekse spullen mee bijvoorbeeld: een schild, een 
helm, papyrus en een zwaard.  

 
 
Wij vonden het heel inte-
ressant, wat hij liet zien. De 
schoenen die hij droeg wa-
ren ook van de Romeinen, 
die gebruikten ze in een ge-
vecht voor meer grip. 
 
 



Helpt u ons mee sparen? 

 

 

 

 


