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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 

• Themahoek 
• Cultuur Agenda 

• Tafelkampioenschappen 
• Lijsterkids 

Maa 23-05 Lijstereens 17 

Maa 23-05 Dans de wereld rond in groep 
2/3 

Din 24-05 Voorstelling voor groep 2/3 
en 4/5 

Din 24-05 Ontwerp je eigen land in 
groep 7/8 

Don 26-05 en 27-05 Hemelvaartweekend 

Din 31-05 Tafelkampioenschappen 
groep 4 t/m 8 

Maa 06-06 Pinkstervakantie 

Din 07-06 Studiedag groep 1 t/m 8 is vrij 

Woe 08-06 Lijstereens 18 

Van de directie 
In deze Lijstereens aandacht voor de Tafel-
kampioenschappen, de naderende Cito-
periode en 
natuurlijk 
voor het Zo-
merfeest. 
Daarnaast 
ook een link 
naar het pro-
motiefilmpje 
van het project STEVig. 
Veel lees– en kijkplezier! 

Project STEVig 
 
Via deze link kunt u het film-
pje met betrekking tot het 
project STEVig bekijken.   
  
https://youtu.be/4T8VMUmQKIo  

Citoperiode 

Komende weken zullen de eind cito’s weer 

afgenomen gaan worden in alle groepen. 

Zo krijgen we  goed zicht op de ontwikke-

ling die kinderen hebben doorgemaakt.  

Er ontstaat zo een nieuwe beginsituatie 

voor elke individuele leerling. Leerkrach-

ten kunnen bijsturen waar dit nodig is. 

 

Zorgt u ervoor dat uw kind uitgerust op 

school komt en goed ontbeten heeft, dat 

helpt bij het leveren van een goede pres-

tatie. 

http://www.obs-delijster.nl
https://youtu.be/4T8VMUmQKIo


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… op 31 mei de Tafelkampioenschappen 

zijn? 

… de leerlingen van groep 4 t/m 8 dan strij-

den om de wisselbeker? 

… het kennen van de tafels ontzettend be-

langrijk is voor het kunnen oplossen van 

andere rekensommen? 

… we hier dus veel aandacht aan beste-

den? 

… u uw kind thuis hierbij ook heel goed 

kunt helpen? 

… b.v. met het programma Squla waar alle 

leeringen nog een inlog voor hebben? 

… maar ook gewoon door samen de tafels 

op te zeggen of door elkaar te oefenen. 

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: 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.  
 

In de onderbouw zijn al wat leuke knutselwerken te zien. En ook de foto’s voor de dierenfo-
totentoonstelling liggen al klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 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 
 
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 

(Rommel)markt 
 
Heeft u bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Lever ze in 
op school, de opbrengst is voor leuke activiteiten voor de kin-
deren.                                           
 
Woensdag 22 juni 
                                                                          
17.00 tot 19.30 uur 
 
 





Lijster kids… 

 

Judo door Nahawand 

Er is weer een einde gemaakt aan de judo-
lessen op 11 April. Op de laatste dag was 
er een soort wedstrijd en ouders konden 
kijken. Je kreeg ook een diploma met jouw 
naam en de handtekening van de judole-
raar. De beginspelletjes met matten waren 
het leukst. 
 

 

Bouw Ochtend door Shahed 

Op 21 april gingen alle leerlingen van 
groep 5,6,7 & 8 een bouwochtend hou-
den. Het thema was bouwen. Ze vonden 
het heel leuk en gezellig, sommigen von-
den het zelfs spannend. Ik vond met lego 
bouwen het leukst. Het was een leuke 
ochtend, zeker genoten!  
 
 

(Rommel)markt 
 
Heeft u bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Lever ze in 
op school, de opbrengst is voor leuke activiteiten voor de kin-
deren.                                           
 
Woensdag 22 juni 
                                                                          
17.00 tot 19.30 uur 
 
 


