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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Veiligheidsmeting leerlingen 

• Themahoek 

• Cultuur Agenda 

• Nieuws uit de Bieb 

Maa 14-03 Lijstereens 13 

Woe 16-03 Stembureau in school 

Maa 21-03 t/m 25-03 Week Openbaar 
Onderwijs 

Din 22-03 Voorstelling voor 2/3 en 4/5 

Maa 28-03 Lijstereens 14 

Maa 14-04 Ouders mogen kijken bij de 
laatste judoles. 

Van de directie 
Weer een nieuwsbrief vol nieuws en ande-
re wetenswaardigheden. Mooie beoorde-
ling van onze leerlingen in het TVO, een 
flessenactie om geld in te zamelen voor 
Vluchtelingenwerk en een kalender vol 
met Cultuur-activiteiten op de planning. 

Portfoliogespekken 
De portfoliogesprekken vinden plaats in 
de periode 28-3 t/m 3-4. U ontvangt vanaf 
woensdag 16 maart een uitnodiging om in 
te tekenen via Parro. U ontvangt dan ui-
terlijk 25 maart een definitieve uitnodiging 

op papier als reminder.  
Voor groep 8 heeft het 
VO-gesprek al plaats-
gevonden. 

Flessenactie voor alle vluchtelingen 
Het nieuws rondom de oorlog in Oekraïne houdt ons op school natuurlijk ook bezig. Ook in 
de klassen wordt er aandacht aan besteed. Tijdens de studiedag van 7 maart heeft het team 
zich verder geschoold in het Traumasensitief lesgeven. Verschillende van onze leerlingen 
hebben ook in hun directe omgeving verhalen gehoord over oorlog, niet alleen in Oekraïne, 
maar ook in andere landen, zoals Syrië, Irak, Somalië, Afghanistan etc. Op onze school en in 
de Taalklas zijn meerdere leerlingen, die met hun gezin gevlucht zijn uit die landen.  
Dit vraagt om een zorgvuldige afweging bij het praten over wat er nu in de wereld speelt.  
 
Vanuit de leerlingen en leerkrachten kwam dan ook breed het geluid iets te willen doen voor 
ALLE vluchtelingen, uit de hele wereld. 
 
We zijn daarom een flessenactie gestart. De komende weken 
verzamelen we lege flessen, de opbrengst daarvan wordt ver-
dubbeld door school en zal worden gedoneerd aan Stichting 
Vluchtelingenwerk, een organisatie waar veel van onze leer-
lingen ook mee te maken hebben gehad.  
U kunt de flessen inleveren in de doos in de hal. 

http://www.obs-delijster.nl


Veiligheidsmeting leerlingen 
Elk jaar wordt bij de leerlingen van de groepen 6,7 
en 8 een vragenlijst afgenomen over sociale veilig-
heid. Hieronder de resultaten van dit jaar. We zijn 
supertrots op het resultaat. Want dit geeft echt 
weer hoe de leerlingen zich bij ons op school voe-
len.  

De kinderen zijn kritisch over hoe de kinderen in de klas met elkaar omgaan, daar ligt nog 
een uitdaging. Met het HIRO-schooljudo programma wordt hier hard aan gewerkt. 

VRAGEN Over de school        GEMIDDELD CIJFER  
Hoe vind je het op school?         8,0  
Hebben jullie een leuke klas?        7,4  
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?   7,4  
 
VRAGEN Over de lessen        GEMIDDELD CIJFER  
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?     9,1  
Vind je de regels op school duidelijk?       9,0  
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?    9,2  
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?   8,5  
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?     9,2  
 
RAPPORTCIJFER          GEMIDDELD CIJFER  
Welk rapportcijfer geef je de school?       8,6  
 
Op Scholen op de Kaart kunt u nog veel 
meer informatie over de school vinden. 
Deze info is verzameld door de overheid 
voor ouders en belangstellenden.  

 

Bag2school 
Vanaf maandag 28 maart t/m vrijdag 8 april kunt u weer kledingzak-
ken inleveren voor Bag2school. U ontvangt hierover deze week nog 
een postertje als reminder. 
 
U mag de kledingzakken in de hal op het podium neerzetten. 
 
Handig als u toch ergens in deze periode komt voor de portfolioge-
sprekken. 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/barneveld/10329/openbare-basisschool-de-lijster/


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er weer een kledinginzameling van 

Bag2school gehouden gaat worden? 

… u van 28 maart t/m 8 april kledingzakken 

kunt inleveren op het podium? 

… de opbrengst naar een goed doel gaat en 

de school er ook nog een zakcentje aan 

over houdt voor leuke dingen? 

… er ook een lege flessenactie is gestart? 

… de opbrengst hiervan naar Vluchtelin-

genwerk gaat? 

 

Helpt u ook mee  

lege flessen en kleding 

 in te verzamelen? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen 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 4 :  14-03 t/m 20-05: Techniekthema Bouwen 
 
Vanaf deze week gaan we met de hele school werken over het thema bouwen. Het thema zal 
volgende week officieel geopend worden, maar in de groep van de Uilen is men alvast begon-
nen. Er wordt flink gebouwd daar aan huizen, torens en knikkerbanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende het thema zijn er nog een aantal gastlessen 
en workshops. Zie voor de exacte  
data de cultuurkalender op de volgende pagina. 
Voor de meivakantie zullen we het thema afsluiten. 

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: Bouwen 
Groep 4 werkt met het thema:  Hoe werkt het? 



Cultuur agenda 
 

In deze periode staan een aantal (uitgestelde) gastlessen, voorstellingen en excursies op 
het programma:  
 
Fijn dat dat week kan!!! 
 
Deze Cultuur-activiteiten worden gefinancierd door: 
 
Cultuur subsidie Gemeente Barneveld 
CMK subsidie Provincie Gelderland 
Jeugdeducatiefonds 
IPPON KEK-dagen subsidie: extra handen in de klas 
Bibliotheek Barneveld 
 
 
 
10 maart: Seizoensverhalen met Poppen en Toneel,  voor groep Uilen 
Vanaf 11 maart: 4 lessen digitaal componeren, voor groep IJsvogels 
17 maart: Seizoensverhalen met Poppen en Toneel, voor groep Papegaaien 
21 maart: De Bouwplaats, voor groep Paradijsvogels 
22 maart: Voorstelling “Muizenissen”, voor Papegaaien en Paradijsvogels in de speelzaal 
28 maart: De Natuur in, voor groep IJsvogels 
31 maart: Bezoek Houtsnijden en borduurmuseum, voor groep Toekans 
6 april: Boekendans ind e bibliotheek voor de groep Uilen 
7 april: Bezoek Houtsnijden en borduurmuseum, voor groep IJsvogels 
13 april: Voorstelling “Willem Junior”, voor Toekans en IJsvogels in het Schaffelaartheater 
 
 
En voor de rest van het schooljaar passend bij het thema Natuur staan er nog een aantal ge-
pland: 
 
Vanaf 9 mei: 6 lessen Muziek op maat, in groep Paradijsvogels en  
              Toekans 
16 mei: Dans de wereld rond, voor groep Uilen 
17 mei: De Natuur in, voor groep Toekans 
18 mei: Opnames Eindfilm, voor groep 7 en 8 
18 mei: Verhalen komen tot leven, voor groep Uilen in de bibliotheek 
18 mei: Kiezen was nog nooit zo makkelijk, voor groep Papegaaien in  
               de bibliotheek 
19 mei: De Natuur in, voor groep Paradijsvogels 
23 mei: Dans de wereld rond, voor groep Papegaaien 
24 mei: Ontwerp je eigen land, voor groep IJsvogels 
14 juni: Dieren tekenen, voor de groepen Paradijsvogels, Toekans en 
IJsvogels 
 
 
 



Bericht van de bieb! 
De mogelijkheden die technologie ons bieden, zijn fantas-
tisch, maar ook uitdagend. Waarschijnlijk groeide jij, als ou-
der, op zonder veel schermtijd. Maar onze kids weten al 
niet meer beter. Een beetje inzicht in de effecten van ons 
digitale gedrag, richtlijnen over wat gezond is en wat niet 
en hoe je je kind online veilig zijn weg leert te vinden, is dus 
helemaal geen gek idee! Tijdens de Media Ukkie Dagen van 
25 maart t/m 1 april 2022 wordt aandacht gevraagd voor 
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen. De biblio-
theek organiseert twee (gratis) bijeenkomsten voor ouders 
over dit thema. 
  
Interactieve lezing in de Bibliotheek Barneveld: dinsdag 29 maart 2022 - 19:30 - 21:00 
In deze interactieve lezing, gebaseerd op het onlangs gepubliceerde boek Screen Kids van 
relatie-experts Gary Chapman en Arlene Pellicane, ontdek je meer over de effecten van 
technologie op jouw kinderen en de gevolgen voor jouw gezin. Bovendien ga je naar huis 
met praktische tips en ideeën over hoe je je kind sociaal vaardig maakt in een wereld vol 
beeldschermen. 
Meer lezen of aanmelden? Klik hier. 
  
Online webinar: maandag 28 maart 20:00 - 21:00 uur 
Mediagebruik en jonge kinderen? Jazeker! Kinderen hebben recht op verhalen en die ko-
men in verschillende vormen: met en zonder scherm. Maar... in hoeverre kunnen media 
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Moet dat eigenlijk? En als je media bewust 
wilt inzetten... hoe pak je dat aan thuis? Welke media zijn daarvoor het meest geschikt en 
hoe begeleid je kinderen daarbij? We duiken samen met Denise Bontje (mediasmarties.nl) 
in het media-aanbod voor jonge kinderen. Je krijgt antwoord op vragen die je als ouder 
hierover kunt hebben. Ook gaan we in op een bewuste inzet van media en begeleiding van 
kinderen.  Om je op weg te helpen krijg je ook nog de Mediatips voor thuis mee (Kijk hoe ik 
groei!), vol verhalen om mee aan de slag te gaan samen met je kind. 
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden!  

Scholenteam GGD 
Scholenteam GGD Gelderland-Midden is er voor uw coronavragen.  
Er is veel veranderd in de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld rondom isola-
tie en quarantaine. Heel begrijpelijk dat u daarover vragen heeft. GGD 
Gelderland-Midden vindt het belangrijk dat u de juiste informatie heeft.  
De meest actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen staan voor u klaar op 
onze speciale webpagina Corona op mijn school.  
 
Verder is er een aantal handige hulpmiddelen:  
• Hoe lang moet mijn kind (of ik) in isolatie of quarantaine? Bekijk de Quarantaine Check  
• Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine? Bekijk dit filmpje van het RIVM  
 
Het antwoord op uw vraag niet gevonden?  
Neem dan gerust contact op met het corona scholenteam van GGD Gelderland-Midden. U 
kunt 7 dagen per week van 08.00 tot 17.00 uur bellen via 0800 8446 000 (2x keuze 1).  
Mailen kan ook via corona@vggm.nl.  

https://www.unravelpublishers.nl/product/5213300/screen-kids-gary-chapman-arlene-pellicane
https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/278/interactieve-lezing-screen-kids/29-03-2022
https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/426/boekstart-de-media-ukkie-dagen/28-03-2022
https://ggdgm.nl/corona/corona-op-mijn-school
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-wat-is-verschil-tussen-isolatie-en-quarantaine
mailto:corona@vggm.nl

