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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Even voorstellen 

• Vakantierooster 2022-2023 

• Themahoek 

• Zomerfeest verplaatst 
• Lijsterkids 

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 
De Lijstereens is een dagje later dan ge-
bruikelijk, maar er was nog informatie die 
we graag wilden meenemen in deze Lijs-
tereens. 
De laatste week van het jaar is aangebro-
ken. We kijken terug op weer een bijzon-
der jaar. Nu bijna tijd om lekker uit te rus-
ten en te genieten van familie en vrien-
den, op vakantie of gewoon lekker thuis.  
Het team van OBS De Lijster wenst u een 
hele fijne vakantie en we zien u graag 
weer in het nieuwe schooljaar. 
 
 

Privacyvoorkeuren 

Het is weer mogelijk om in Parro de priva-

cy-voorkeuren aan te passen.  

Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het 
potloodje achter het kind.  
 
 
U kunt dit doen tot 1 september, dan wordt deze mogelijkheid weer 
dicht gezet. 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

..Het zomerfeest helaas verplaatst moest 

worden? 

… we een nieuwe datum gevonden hebben 

in het begin van het nieuwe schooljaar? 

… we er dan gewoon een gezellig Ope-

ningsfeest van maken? 

… op ….Woensdag 7 september 
… we combineren het zomerfeest met de 

infomarkt? 

… in deze Lijstereens de kinderredactie van 

dit jaar hun laatste artikelen hebben ge-

schreven? 

… we volgend jaar weer een nieuwe kin-

derredactie zullen hebben? 

… na de zomervakantie de leerlingen van 

groep 6,7 en 8 hier weer op kunnen sollici-

teren? 

… we deze Kinderredactie hartelijk bedan-

ken voor hun inzet en mooie verhalen? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

Deze week geen nieuwe leerlingen, maar 

na de zomervakantie stromen er diverse 

leerlingen in. 

 

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: datum in het volgende jaar 
 

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 



Even voorstellen 
Hoi! Ik ben Romy, 32 jaar en woon in Barneveld samen met mijn vriend, 2 dochters Nola 
(bijna 4) en Indy (1) en 2 hondjes. Komend jaar zal ik samen met juf Jolanda voor groep 4 en 
5 staan. Als ik vrije tijd heb, ga ik graag naar de 
bioscoop, uit eten of op vakantie.  
Verder doe ik heel graag bordspelletjes en ben ik 
gek op Escape Rooms, lasergamen en dat soort ac-
tieve uitjes. Als persoon/ juf/ collega ben ik behulp-
zaam, open, direct, grappig, spontaan en een tik-
keltje chaotisch.  
Ik heb erg veel zin om écht te beginnen (ben er af 
en toe al) op de Lijster en heb nu al een prettige 
indruk van de kinderen en collega’s!   

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 
 



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, waarop we knutselwerkjes gingen maken, 
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.  

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 





Lijster kids… 

Afscheidsavond groep 8 door Shahed en Munira  

1 Juli was de première van de eindfilm van groep ⅞. We 
moesten om 19:00 daar zijn en toen begon de eind-
film,  het was leuk en mooi gedaan . Daarna kreeg groep 
8 een getuigschrift en een roos, groep 7 kreeg ook een 
roos en een applaus. Daarna gingen we naar school voor 
een hapje en drankje. Het was gezellig met de ouders, en 
veel oude groep 8 leerlingen kwamen ook.  
 

Tekenles door Nahawand 
Er werd tekenles geven door een vrouw. 
Er werden dieren getekend. Ze leerde te-
kenen in stap-
pen bijvoor-
beeld door een 
basisvorm. We 
begonnen 
eerst met de 
kop en daarna 
door met een 
lichaam. Op het einde hebben we de teke-
ning op een beter papier getekend.  

Muziekles door Melika 

Elke maandag was er muziekles en werden 
er verschillende lessen gehouden. 
Ene keer was er een les met het liedje  
“Kom erbij”, een andere keer gaat het 
over de cowboy Billie Boem en ook nog 
een lied over een koe. 
Ook werd er instrumen-
ten gebruikt in deze les-
sen zoals boomwhac-
kers en stokjes. 
 
 

Sportmiddag door Justin 
Op vrijdag was 
er een sportmid-
dag gehouden 
door Juf Ilse, we 
gingen buiten 
activiteiten 
doen, zoals 
spons estafette, 
touwtje trekken, voetballen en nog meer. 
Elke leider van een team had een score-
blaadje, daarop stond welke activiteit je 
moest doen en je moest er ook je punten 
opschrijven, aan het eind kregen we alle-
maal een ijsje. 

Schoolreis door Jouad 

Schoolreisje we liepen naar de ALDI daar 
stonden de bussen op ons te wachten. 
Groep ⅓ ging naar kinderboerderij Mal-
kenschoten in Apeldoorn. Groep 4 tot 6 
gingen naar Hellendoorn. Groep 7 en 8 
bleef op school en kreeg een gast les. 
In Hellendoorn waren er veel attracties, er 

waren achtbanen, 
draaimolens en nog 
honderden andere 
attracties. Tussen 
de middag kregen 
we nog wat te 
eten. 



Juffen en Meesterdag 
Wat een heerlijke dag om Juffen– en Meesterdag te vieren. De kinderen hebben genoten. 
Groep 1 t/m 5 op school, met spelletjes, schminken en water. Groep 6,7 en 8 heerlijk relaxen 
bij Zeumeren. Een paar leuke foto’s, om een impressie te krijgen. 

 

Project KipFitKid 
De Lijster doet mee met het KipFitKid-project 
• De leerlingen van groep 6 / 7 / 8 krijgen op vrijdag 16 sep-

tember a.s. een leuke stappenteller en gaan vier weken lang 
zoveel mogelijk bewegen. 

• Door dit bewegen sparen ze punten. Die punten noemen 
we fitcoins. 

• Met deze fitcoins kunnen de leerlingen sparen voor een 
leuk cadeautje. Een cadeautje voor zichzelf of om aan iemand anders te geven. Dit ca-
deautje is af te halen bij de Bibliotheek in Barneveld.  

• De leerlingen kunnen zich ook laten sponsoren door ouders / familie; zij sparen hierdoor 
voor een cadeautje voor een ander kind die in armoede leeft. Dit cadeautje wordt door 
de Voedselbank meegegeven in het voedselpakket. 

 
Na de zomervakantie volgt meer informatie op vrijdag 2 septem-
ber krijgen de kinderen een gastles over dit project en u als ouder 
meer informatie via de mail, parro en een flyer. 


