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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
• Ouderbijdrage 2022-2023 
• Vakantierooster 2022-2023 

• Kipfitproject 
• Schoolgids en Jaarkalender 

• Klassenouders gezocht 

• Themahoek 

• Zomerfeest verplaatst 

Maa 22-08 Eerste schooldag 2022-2023 

Maa 22-08 Lijstereens 1 

Maa 05-09 Lijstereens 2 

Woe 07-09 Openingsfeest 

Van de directie 
Na een heerlij-
ke vakantie was 
iedereen weer 
blij elkaar te 
zien. We had-
den elkaar veel 
vakantieverha-
len te vertellen 
en zijn ook al-
weer lekker aan 
het werk gegaan. 
Rond de lunch kwam er een ijskar op het 
plein en hebben we het jaar feestelijk geo-
pend.  
In deze Lijstereens alweer een heleboel 
informatie en ouders gezocht !!!!  
We gaan er samen een supergezellig en 
leerzaam jaar van maken.  

Eerste schooldag 22-23 
Vandaag zijn we weer goed gestart met de leerlingen. Na 
de lunch stond ons een leuke verrassing te wachten, want 
ineens stond er een ijskar op het schoolplein, met voor 
iedereen een lekker schepijsje. Juf Erika is in  de vakantie 
getrouwd met Joost en trakteerde de hele school op deze 
lekkere verrassing. Met het zonnetje erbij ….heerlijk. Na-
tuurlijk werden zo ook nog even toegezongen. Een feeste-
lijke start van dit nieuwe schooljaar. 
 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… we weer goed gestart zijn vandaag? 

… met een feestelijke ijskar op het plein 

van juf Erika en Joost? 

… we hen natuurlijk van harte gelukwen-

sen met hun huwelijk? 

… het een heerlijk ijsje was? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Riad Amory                          groep Uilen 

Maria Badawi                      groep Uilen 

Roan Duits                            groep Uilen 

Abdulaziz Abdulrahman    groep Uilen 

Muhtez Aljasem                  groep Uilen 

 

Diyeaeddin Aljasem        groep Papegaaien 

Mohamad Shekh Ahmed groep Papegaaien 

 

Salam Shekh Ahmad   groep Paradijsvogels 

 

Kay Menghi                       groep IJsvogels 

 

 

 

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 
Tot 18 november kunt u uw apparaten 
weer inleveren in de doos in de hal. 
 

Bag2school 
Kledinginzameling voor het goede doel. 
Inzamelen: van 3 tot 20 oktober 
 

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 2022-2023 
Alles wordt duurder, de prijzen stijgen. Logisch dat ook de activiteiten voor de kinderen, die 
wij als school organiseren meer geld gaan kosten. Toch zijn we erin geslaagd de ouderbijdra-
ge niet veel te verhogen, maar wel iets. Na lange tijd eenzelfde bedrag gevraagd te hebben, 
heeft de ouderraad besloten de bijdrage te verhogen naar € 40,= per leerling.  
Als we allemaal samen zorgen dat de ouderbijdrage betaald wordt, kunnen we zoveel moge-
lijk leuke activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. 
 
Medio september zal de betalingsuitnodiging verstuurd worden. U kunt 
dan ook kiezen om gespreid te betalen.  
Bovendien is er via de gemeente een regeling om schoolkosten vergoed 
te krijgen.  
Binnenkort ontvangt u hier weer meer informatie over. 
In de folderkast ligt hier al een folder over.  

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 

Dringend Pleinwacht gezocht 
We zijn dringend op zoek naar ouders die op maandag, donderdag 
of vrijdag kunnen helpen bij de pleinwacht. Van 11.45 tot 12.30 
uur samen met een leerkracht op het plein, zodat de groepsleer-
krachten ook even een momentje pauze hebben. 
Opgeven kan bij Rianne Berendschot, coördinator pleinwacht ( 06-
57231161 ), of bij de leerkracht van uw kind. 



Schoolgids en Jaarkalender 
Deze week zal de schoolgids 2022-2023  
digitaal verstuurd worden. Hierin vindt u 
alle informatie over de school die voor u 
als ouder van belang is. 
 
Vandaag krijgen alle oudste leerlingen de 
schoolkalender al mee naar huis. Hier 
staan een aantal data al ingevuld en op de 
achterkant een aantal belangrijke schoolaf-
spraken. 

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. 

Corona 
Nog steeds is het coronavirus er, maar het 
is lastig inschatten hoe in het najaar de ver-
spreiding gaat verlopen. De GGD geeft de 
volgende adviezen voor het onderwijs. 
• Een kind met corona- en/of verkoud-

heidsklachten blijft thuis en doet een 
zelftest  

• Een kind hoeft niet thuis te blijven na 
contact met iemand met corona. 
Krijgt een kind klachten, dan is het 
advies om een zelftest te doen. Bij 
een negatieve testuitslag mag het 
kind weer naar school.  

Er zijn nog gratis zelftesten op school ver-
krijgbaar 

Klassenouders 
Dit schooljaar willen we in alle groepen gaan wer-
ken met klassenouders. Ouders die de leerkracht 
ondersteunen bij het organiseren en zoeken van 
hulpouders om te helpen bij leuke activiteiten in de 
groep van hun kind. Zoals samen koken, in de tuin 
werken, knutselen, spelletjes, een uitje naar b.v. de 
supermarkt, kinderboerderij, etc.  
Lijkt het je leuk om klassenouder van de groep van je kind te worden, neem dan contact op 
met de leerkracht van de groep. Zij leggen dan uit wat dit verder inhoudt. 



Themahoek 

Thema periode 1 :  05-09 t/m 14-10 Aardrijkskunde: Nederland 
 

We starten dit schooljaar met het Thema Nederland. De organisatie is al druk bezig om een 
aantal leuke activiteiten te organiseren. Ook zullen er dit jaar weer veel culturele activiteiten 
via Cultuur Barneveld georganiseerd worden. De data daarvan zullen in de volgende Lijster 
eens weer in een Cultuuragenda gezet worden. 
 
Voor nu dus nog even afwachten wat er allemaal zal komen…… 
 
Wel kan ik nu al verklappen dat er op het openingsfeest op woensdag 7 september ook een 
typisch Nederlands iets aanwezig zal zijn. Ja wat dat is…… misschien wel dit…… 

 
 
Of dit….. 
 
 

 
 
 
Of dit….. 
 
 
 
 

Of dit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema’s projecten dit schooljaar  

05-09 t/m 14-10 : Aardrijkskunde: Nederland 
07-11 t/m 16-12 : Cultuur: Geloof 
16-01 t/m 24-02 : Geschiedenis: Middeleeuwen 
13-03 t/m 21-04 : Techniek: Energie 
22-05 t/m 06-07 : Natuur: Planten 
 

Groep 1,2 en 3 werken met het thema: Het kleurenmonster gaat naar school. 




