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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 

• Project STEViG 

• Themahoek 
• Cultuur Agenda 

• Ramadan 
• Koningsspelen en Eitje Tik 
 
 
 

Maa 11-04 Lijstereens 15 

Maa 11-04 Ouders mogen kijken bij de 
laatste judoles. 

Din 12-04 Leerlingraad 6/7/8  
naar Den-Haag 

Woe 13-04 Eitje Tik finale 

Woe 13-04 Voorstelling Willem Junior 
voor gr 6/7/8 

Don 14-04 Bouwochtend 1 t/m 8 

Don 14-04 Studiemiddag , alle lln vrij 
vanaf 12.00 uur. 

Vrij 15-04  t/m 18-04 Paasvakantie 

woe 20-04 Start Centrale Eindtoets gr 8 

Vrij 22-04 Koningsspelen 

Maa 25-04 t/m 08-05 Meivakantie 

Maa 09-05 Lijstereens 16 

Woe  11-05 Informatieve Ouderavond  
Project STEViG 

Van de directie 
Wat vliegt de tijd...nog maar twee weken 
en dan is het alweer meivakantie. De ko-
mende dagen staan er leuke activiteiten 
op het programma.  
In deze Lijstereens lees je er meer over.  

HVO/GVO/IVO 
Normaal gesproken ont-
vangt u in deze periode 
een keuze-formulier voor 
de lessen HVO/GVO/IVO. 
Volgend schooljaar zal de 
opzet van deze lessen iets anders gaan 
verlopen. Op een aantal scholen van onze 
stichting is dit jaar een succesvolle pilot 
gestart met een Carrouselvorm van deze 
lessen. Project STEViG.  
Na de zomervakantie sluit de rest van de 
scholen aan, waaronder ook de Lijster. MR 
en GMR zijn steeds betrokken geweest bij 
de besluitvorming hierover. Verderop in 
deze Lijstereens vindt u alvast een flyer 
over STEViG. 
 
Op woensdagavond 11 mei van 19.30 tot 
20.30 zal een informatieve Ouderavond 
georganiseerd worden om u hierover te 

informeren en uw vragen te 
beantwoorden. U ontvangt 
binnenkort meer informatie en 
een uitnodiging via Parro. 

http://www.obs-delijster.nl


Poster STEViG 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… er op 11 mei van 19.30 tot 20.30 een in-

formatieavond is over het Project STEViG? 

… u via Parro aan kunt geven of u komt of 

niet? 

… We nog volop hulp kunnen gebruiken 

voor de Koningsspelen? 

… U dit ook via Parro kunt aangeven? 

… maar doorgeven aan de leerkracht mag 

natuurlijk ook? 

… de Eitje TIK wisselbeker alweer opge-

poetst is? 

… we ontzettend benieuwd zijn wie dit jaar 

de winnaar zal worden? 

… bij goed weer de finale op het plein 

plaatst vindt? 

… u dan van harte welkom bent om te ko-

men kijken? 

… we u dit via een Parro-bericht zullen la-

ten weten? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

Seyhan Khelelo                      groep Uilen 

 

De familie Khelelo 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 



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 is 
afgelopen maandag geopend met een Les in elke groep “Hoe maak ik een maquette?” Elke 
groep heeft een onderwerp gekozen en gaat daar de komende weken mee aan de slag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gedurende het thema zijn er nog een aantal gastlessen en workshops.  
(Zie voor de exacte data de cultuurkalender op de volgende pagina. )  

Daarnaast: 
• Op vrijdag 8 april: TIP-kaartenmiddag voor groep 5 t/m 8 groepsdoorbroken 
• Donderdagochtend 14 april: Bouwochtend groep 1 t/m 8 in maatjes 

• Opening van de nieuw gebouwde Patio (datum volgt nog) 

• Op donderdagmiddag 21 april sluiten we het thema af met een tentoonstelling in alle  
          klassen van de gemaakt maquettes. 

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:  
 
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 
 
Vanaf 11 maart: 4 lessen digitaal componeren, 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 gepland: 
 
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 
17 mei: Opnames Eindfilm, voor groep 7 en 8 
18 mei: Verhalen komen tot leven, voor groep Uilen in de biblio-
theek 
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 

Ramadan en Suikerfeest 
Op 2 april is de Ramadan begonnen. We hebben gemerkt dat een aantal 
leerlingen hier aan mee (wil) doen. Ons is niet altijd duidelijk of dit eigen 
initiatief is, of dat dit is afgestemd met ouders. Wij gaan ervanuit dat kin-
deren hier nog niet structureel aan mee doen. Zij zijn in de groei en heb-
ben hun energie nodig om goed te kunnen leren en op te letten op school.  
Mocht uw zoon of dochter toch meedoen met de Ramadan, dan respecteren wij dit uiter-
aard. Wilt u hiervan de leerkracht dan op de hoogte brengen, dat voorkomt verwarring en 
discussie? De schoolregels blijven verder gewoon van kracht. Leerlingen zijn op tijd, doen 
mee met de gymlessen en blijven gewoon in de klas als er door andere leerlingen gegeten en 
gedronken wordt. 
Vanaf maandag 2 mei wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest. Dit valt in onze 
meivakantie, alle kinderen zijn die dag vrij, u hoeft hier dus geen verlof voor aan te vragen. 



Koningsspelen 
Eindelijk kan het weer…..een activiteit met behulp van ouders. 
Op vrijdag 22 april vieren we de 10e Koningsspelen...een 
festijn met allerlei sport- en spelactiviteiten. Helpt u ook 
mee om dit feest tot een succes te maken. In elke groep 
hebben wij 2-3 mensen nodig. U kunt zich opgeven bij 
meester Hans van groep 7/8, of uw naam doorgeven aan de 
groepsleerkracht. Meester Hans heeft ook een oproep ge-
daan via Parro, daarop kunt u ook reageren. 
 

Laten we er samen  
een mooi feest van maken. 

 

Eitje Tik 

Toch op woensdag 13 april, 

niet op donderdag dus. 

Voor de Eitje TIK wedstrijd, 

zorgt de Ouderraad voor elk 

kind voor een gekookt ei, 

maar de kinderen mogen ook 

zelf hun eigen ei meenemen, 

als zij dat willen. 

We gaan er weer een mooi 

spektakel van maken. 

Bij droog weer is de finale om 

10.00 uur op het plein. 

 

Wie wordt de nieuwe win-

naar ……….. en wint de wissel-

beker?  

 

 

 

 


