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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Ouderbijdrage 

• Vakantierooster 2022-2023 
• Themahoek 

 
Iv.m. de Boerenprotesten wordt het  

Zomerfeest van 22 juni verplaatst 

naar begin nieuwe schooljaar. 
 

Maa 20-06 Lijstereens 19 

Maa 20-06 MR-vergadering 

Woe 22-06  Zomerfeest wordt verplaatst 
naar begin nieuwe schooljaar. 

Maa 27-06 Schoolreis groep 1 t/m 6 

Din 28-06 GMR-vergadering 

Don 30-06 Rapport gaat mee 

Vrij 01-07 Eindfilm 7/8 en afscheid 
groep 8 in Schaffelaartheater 

Maa 04-07 Juffen– en meesterdag 

Din 05-07 Doordraaimoment 

Woe 06-07 Uitreiking ik kom op tijd en 
winnaar  fotowedstrijd 

Don 07-07 Uitzwaaien groep 8 

Vrij 08-07 Start zomervakantie 
Alle leerlingen zijn vrij 

Maa 22-08 Eerste schooldag 2022-2023 

Van de directie 
Voor u ligt weer een goedgevulde Lijs-
tereens. Op school zijn we aan het afron-
den, maar in de agenda hiernaast zien we 
dat er nog een heleboel leuke activiteiten 
te verwachten zijn. We gaan er een paar 
mooie laatste weken van maken. 
Helaas zal ivm de Boerenprotestacties 
rond Barneveld het Zomerfeest verplaatst 
moeten worden.  
 
Op maandag 27 
juni gaan de 
leerlingen van 
groep 1 t/m 6 
op schoolreis. U 
krijgt hier deze 
week meer in-
formatie over 
via de mail en/of Parro. 

Groepsindeling 2022-2023 
Op dit moment zijn we nog druk bezig met 
de groepsindeling voor 2022-2023. Aan-
staande vrijdag zal ik u hier verder over 
informeren. Nu al kan ik laten weten dat 
wij een deel van de vacatureruimte heb-
ben kunnen oplossen, we hebben een 
nieuwe collega gevonden, die samen met 
juf Jolanda groep 4/5 gaat doen. Juf Romy 
Delen, zij zal komende weken ook al een 
paar dagen kennis 
komen maken met 
de kinderen en col-
lega's.   
 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

..Het zomerfeest helaas verplaatst moet 

worden? 

… we een nieuwe datum zoeken in het be-

gin van het nieuwe schooljaar? 

… we er dan gewoon een gezellig Ope-

ningsfeest van maken? 

… u de nieuwe datum zo snel mogelijk van 

ons hoort? 

 

 
 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

Rayyaan Kaddouri                groep Uilen 

De familie Kaddouri is nieuw op onze 

school. 

Jan Zouri                                 groep Uilen 

De familie Zouri 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: 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 



Ouderbijdrage 
Van de ouderbijdrage worden door de ouderraad leuke 
activiteiten georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, 
Kerst, Eitje Tik, Koningspelen en natuurlijk het school-
reisje. 
Op 27 juni gaan de groepen 1 t/m 6 met de bus op reis. 
Groep 7 en 8 was aan het begin van het jaar al op kamp 
geweest. 
U begrijpt dat dit soort activiteiten geld kosten en geluk-
kig hebben wij met het nieuwe schoolkassasysteem al 
het grootste gedeelte van de ouderbijdrage kunnen in-
nen. 
 
We vragen de laatste ouders de ouderbijdrage zsm te voldoen, zodat we ook de laatste acti-
viteiten van het schooljaar kunnen bekostigen. U ontvangt hiervan nog een herinnering via 
Schoolkassa en/of een herinnering per brief. 
 
De opbrengst van het Zomerfeest is ook een onderdeel van het geld dat de Ouderraad jaar-
lijks te besteden heeft. Na het zomerfeest zal de OR dan ook bekijken of het nodig is om de 
bijdrage komend jaar te verhogen, of dat er voldoende middelen binnengekomen zijn, zodat 
de bijdrage gelijk kan blijven. 
 

Vakanties 2022-2023 

• Herfstvakantie:                           maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 
• Kerstvakantie:                             maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
• Voorjaarsvakantie:                     maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023 
• Goede Vrijdag:                            vrijdag 7 april 2023 
• Pasen:                                           maandag 10 april 2023 
• Koningsdag valt in de meivakantie 
• Meivakantie:                               maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 
• Hemelvaartvakantie:                 donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
• Pinksteren:                                  maandag 29 mei 2023 
• Calamiteiten dag:                       vrijdag 7 juli 2023 (onder voorbehoud van calamiteit) 
• Zomervakantie:                           maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023 

Studiedagen 2022-2023 

Studiedag STEV:                             Woensdag 5 oktober 2022 
Studiedag gr 1 t/m 5:                    Vrijdag 21 oktober 2022 
Studiemiddag:                                Donderdagmiddag 10 november 2022 ( vanaf 12.00 uur )* 
Studiedag Zorg:                              Maandag 6 maart 2023 
Studiedag Evaluatie:                     Dinsdag 30 mei 2023 
Calamiteiten dag:                           Vrijdag 7 juli 2023 
* deze datum is nog niet 100% zeker. 



Themahoek 

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

Gedurende het thema is er nog een aantal gastlessen en workshops.  
 

Het thema is in de week van 30 mei geopend. Daarnaast is gedurende het thema een dieren-
fototentoonstelling door de school te zien. Kom gerust langs om ze te bekijken.  
 
Op 3 juni was er een tipkaartenmiddag voor de bovenbouw. 
Op 13 juni was er een groepsdoorbroken activiteit zijn waarop we knutselwerkjes gaan ma-
ken, die verkocht worden op het Zomerfeest. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten 
van de ouderraad. 
Op 14 juni hebben de leerlingen Tekenles van Atelier Hupsakee gehad. Hoe teken ik een dier? 
Wat zijn ze mooi geworden! 

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 




