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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Groepsindeling 2022-2023 

• Jeugd Sport- en Cultuurfonds 

• Schoolfotograaf 

• Zelftesten stopt 
• Themahoek 

• Cultuur Agenda 
• Lijsterkids 

Maa 09-05 Lijstereens 16 

Woe 11-05 Informatieve Ouderavond  
Project STEViG 

Vrij 13-05 Schoolfotograaf 

Maa 16-05 Verkeersexamen gr. 7 en 8 

Din 17-05 Opnames film groep 7 en 8 

Maa 24-05 Lijstereens 17 

Van de directie 
Na een heerlijke meivakantie zijn we weer 
vol nieuwe energie gestart met het laatste 
semester. Nog maar 9 weken 
en dan is het alweer Zomerva-
kantie. Tot die tijd zal er nog 
hard gewerkt gaan worden, 
maar zullen er ook nog heel 
veel leuke activiteiten plaats gaan vinden. 
Houd dus de Parro en Lijstereens goed in 
de gaten. De komende tijd. En eindelijk 
weer een echt zomerfeest…...u leest hier-
onder er meer over. 

Infoavond Project 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.  
 

 
Heeft u zich nog niet opgege-
ven? Geen probleem, u kunt 
gewoon langskomen! 
 

Zomerfeest 2022 
Na twee jaar geen zomerfeest te hebben 
kunnen vieren mogen we dit schooljaar 
eindelijk weer een mooi feest organiseren.  
...en wel op woensdag 22 juni. Uiteraard 
hebben we daar ook een klein beetje uw 
hulp bij nodig, dus bij deze willen wij een 
oproep doen naar jullie als ouders zijnde. 
Dit jaar gaan we het iets anders doen en 
hopen wij d.m.v. een rommelmarkt wat 
inkomsten binnen te halen en de op-
brengst te kunnen gebruiken voor extra 
activiteiten en onvoorziene kosten voor 
onze leerlingen. Graag vragen wij u dan 
ook of u nog bruikbare spullen heeft die 
wij voor een klein prijsje kunnen verkopen 
op de rommelmarkt. Ook zullen er een 
heleboel leuke andere activiteiten plaats 
vinden maar dit blijft nog even een verras-
sing!  
U mag de rommel-
markt spulletjes op 
school afgeven 
vanaf vandaag. 
Grote spullen graag even in overleg. 

http://www.obs-delijster.nl


Groepsindeling 2022-2023 
We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Op dit moment 
kunnen we al laten weten dat wij weer 5 (stam) groepen kunnen gaan maken. 
De Uilen (groep 1/2A) 
De Papegaaien (groep 2B/3) 
De Paradijsvogels (groep 4/5) 
De Toekans (groep 6/7) 
De IJsvogels (groep 8) 

Door het gepersonaliseerd leren komt het steeds vaker voor 
dat kinderen soms werken op een hoger of lager niveau dan 
hun stamgroep.  Zij krijgen dan soms instructie in een andere 
groep. Op het doordraaimoment (5 juli) gaan de kinderen 
weer kennis maken met hun nieuwe meester of juf. De huidi-
ge groep 1 zal gesplitst gaan worden. De komende weken 
gaan wij aan de slag om de verdeling van de groepen zo zorg-
vuldig mogelijk te maken. Evenwichtige groepen zijn ALTIJD 
het uitgangspunt. Hierbij houden wij natuurlijk rekening met 
groepsgrootte, vriendjes/vriendinnetjes, jongens/meisjes, 
broertjes/zusjes en de zorg die leerlingen nodig hebben. Ui-
teraard worden ook de observaties van leerkrachten meege-
nomen om de verdeling goed te onderbouwen.  
Wanneer u als ouder denkt dat wij een specifiek aspect van uw kind over het hoofd zouden 
kunnen zien, dan kunt u dit tot 1 juni schriftelijk melden aan de directeur. Wij wegen deze 
argumenten dan mee. Het is overigens niet zo dat dit argument dan doorslaggevend voor ons 
is. Het is een optelsom van alle argumenten, om te komen tot een evenwichtige groepssa-
menstelling. 
 

Op dit moment zijn we nog druk bezig met het bekijken welke leerkracht, in welke groep gaat 
lesgeven.  
We hopen u de volledige groepsindeling in de week van 24 juni te kunnen meedelen.  

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 13 mei komt de 
schoolfotograaf alle leer-
lingen op de foto zetten. 
Gelukkig kunnen wij dit 
jaar ook broertjes en zus-
jes op de foto laten 
zetten,die nog niet bij ons 
op school zitten. Deze foto’s worden van-
af 08.30 uur in de speelzaal genomen. U 
kunt zich melden met uw gezin in de cen-
trale hal.  
 
U ontvangt bij deze lijstereens een infor-
matiebrief van Foto Koch. 

Zelftesten stopt 
Nu alle Corona maatregelen gestopt zijn, 
stoppen wij ook met de wekelijkse uitgifte 
van zelftesten. Er zijn nog wel testen op 
school beschikbaar, dus indien nodig kunt 
u gratis een setje afhalen. 
 
Wij stellen het nog 
wel op prijs als u 
school laat weten als 
uw kind positief ge-
test is op het Coro-
navirus.  



Intermediair Jeugd Sport- en Cultuurfonds 

 

Geen geld om mee te doen? 

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op 
in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, 
streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen 
sporten en spelen vaak alleen. 

Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kin-
deren en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, 
dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen! 
 
Onze school is sinds kort intermediair (tussenpersoon) voor het Jeugd Sport- en Cultuur-
fonds. Dat betekent dat wij gezinnen kunnen aanmelden bij het Jeugd Sport en Cultuur-
fonds, als ouders hun kind b.v. willen laten sporten of muziekles willen geven, maar dit 
moeilijk kunnen betalen.  
 
Neem gerust contact op met school als u zich hierin herkent. Wij helpen u graag om uw kind 
mee te laten doen! 
 
Kijk op deze site voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/  

HVO/GVO/IVO wordt Project STEVig 
Op woensdagavond 11 mei van 19.30 tot 20.30 zal een informatieve Ouder-
avond georganiseerd worden om u hierover te informeren en uw vragen te 
beantwoorden. Het STEV-onderwijsprogramma voor Identiteit en Groei voor 
wereldburgers in de dop 
 
Waarom STEVig? 
STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te den-
ken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vin-
den bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te 
leven met anderen en verschillende waarden. 

Wat is STEVig? 
Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke 
stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema's. De groepsleerkrachten 
sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filo-
sofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding: 

· met de leefwereld van de leerlingen 
· met de andere vakgebieden op de basisschool 
· met de actualiteit in de samenleving 

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen dit mooie aanbod. Mocht u als ouder hier bezwaar te-
gen hebben, dan kunt u hier contact over opnemen met de schoolleider. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat:  

… Er op 22 juni weer een heus zomerfeest 

georganiseerd gaat worden? 

… de voorbereidingen al in volle gang zijn? 

… uw hulp daarbij onmisbaar is? 

… u meer info hierover leest ergens in deze 

Lijstereens? 

… De schoolfotograaf aanstaande vrijdag 

13 mei weer foto’s komt maken? 

.. Kleurrijke kleding dan wel zo fleurig 

staat? 

… we dan ook weer een foto maken van de 

hele school? 

...omdat we in 2022 alweer 45 jaar be-

staan? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

Inayah Moussaoui           groep Uilen 

Dalilah Moussaoui          groep Papegaaien 

De familie Moussaoui is nieuw op onze 

school. 

Roschella de Goede          groep Uilen 

Zusje van Shaila in groep Papegaaien 

 

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: volgend jaar weer 
 

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 5 :  23-05 t/m 08-07: Natuurthema: Dieren 
 
Vanaf 23 mei gaan we met de hele school werken over het thema Dieren.  
 
 

 

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

Het thema wordt in de week van 23 mei geopend. Daarnaast zal gedurende het thema een 
dierenfototentoonstelling door de school te zien zijn. Kom gerust langs om ze te bekijken.  
 
Meer activiteiten vindt u in de volgende Lijstereens. 

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: Dieren 
Groep 4 werkt met het thema:  Wat groeit en bloeit 



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 
 
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: Dieren in de jungle, 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 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 

Rommelmarkt 
 
Heeft u bruikbare spullen voor de rom-
melmarkt? Lever ze in op school, de 
opbrengst is voor leuke activiteiten 
voor de kinderen.                                          Woensdag 22 juni 
                                                                          17.00 tot 19.30 uur 



Lijster kids… 

Leerlingenraad  naar Den Haag door Jouad 

 

Op 12 april ging ik samen met Senay, Bram,  Sana 
en meester Theo met de bus naar Den Haag. We 
gingen naar het ministerie van Onderwijs cultuur 
en wetenschap. Toen we binnenkwamen zagen we 
schilderijen van Mark Rutte en de anderen minis-
ters van onderwijs. Wij als leerlingenraad gingen 
met leerlingenraden van andere STEV-scholen pra-
ten over wat beter kan op school. We gingen ook 
met een hele snelle lift naar de {29e} en konden de 
zee zien. Na het eten moesten we een speech 
schrijven. Wij kwamen niet aan de beurt om de 
speech te vertellen. Op de terugweg stonden we 
lang in de file. Ik vond het een leuke dag. 

Geldwijs door Melika 
 
Heel groep 6 t/m 8 hadden een gastles 
Geldwijs met een quiz. 
Bij elke vraag die je goed beantwoorde 
met je team kreeg je nepgeld. 
Sommige vragen waren moeilijk en eentje 
moest je zelfs uitrekenen.  
Na de quiz kreeg iedereen een geldwijs 
portemonnee. 

Koningsspelen door Munira 
Op 22 april 2022 waren de Koningsspelen 
eindelijk na 2 jaar weer georganiseerd. 
Juf Marja en Meester Hans hebben dit jaar 
de Koningsspelen georganiseerd. De kin-
deren waren door elkaar verdeeld in groe-
pen maar de kleuters t/m groep 5 zijn met 
elkaar bij het schoolplein.  De kinderen 
van groep 6 t/m 8 zijn bij het grote veld 
met elkaar verdeeld. Het was ook een leu-
ke dag. 


