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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
 Ouderbijdrage 

 Vakantieoverzicht 
 Pleinwacht gezocht 

 Klassenouders gezocht 
 Themahoek 

 Zomerfeest wordt Openingsfeest 

Maa 05-09 Lijstereens 2 

Maa 05-09 Opening Thema Nederland 

Woe 07-09 Openingsfeest 

Don  15-09 Fietskeuring groep 7 en 8 

Vrij 16-09 Start Kipfitkids 

Maa 26-09 Lijstereens 3 

Maa 26-09 Start Nationale Sportweek 

Van de directie 
Hier alweer de tweede Lijstereens van het 
schooljaar. De afgelopen weken zijn we 
goed gestart en de weken zijn voorbij ge-
vlogen. 
 
Ik hoop u natuurlijk allemaal te treffen op 
ons openingsfeest aanstaande woensdag, 
7 september vanaf 16.00 uur. Een gezelli-
ge markt, met info, spelletjes, hapjes, 
drankje en allerlei leuke spulletjes te koop. 
De opbrengst is voor activiteiten voor de 
kinderen. 
 

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. 

http://www.obs-delijster.nl


Pleinspelen 
Hallo allemaal!  
 
Mijn naam is Colin Blom en ben 
komend jaar elke dinsdag te vin-
den tijdens de pauzes op het plein. 
Ik ben 26 jaar oud en ben woon-
achtig in Nijkerk. Via Sportdocent 
mag ik komend schooljaar het 
pleinspelen gaan opstarten en kijk 
hier heel erg naar uit! Het doel is 
om kinderen te stimuleren en te 
activeren meer te bewegen en 
hierdoor weer meer zelfstandig en 
samen te leren spelen. 
 
Veiligheid, sportiviteit en plezier. Dat zijn de drie pijlers waarmee ik werk. Belangrijk is dat de 
kinderen veilig kunnen spelen op het plein. Daarnaast willen we kinderen activeren met het 
sportaanbod en het plezier daarvan laten ervaren. Kinderen kunnen op het plein georgani-
seerd (buiten)spelen. Dat is het grote verschil met de lessen tijdens schooltijd, aangezien kin-
deren daar actief bezig zijn met verplichte onderdelen met als doel om iets leren. Op het 
plein zijn kinderen vrij om te kiezen wat ze doen, maar samen met de kinderen hebben we 
de kans om die spelonderdelen vorm te geven. Uitdagende en vernieuwende activiteiten op-
zetten is mijn primaire taak op het plein. Waarbij we uiteindelijk de kinderen de spellen die ik 
ze aanleer zelfstandig, gezamenlijk en op een goede manier kunnen spelen. 
 
Met sportieve groet! 
Colin Blom 
 
 
Voorbeelden van spellen die aangeleerd gaan worden zijn:  
 
 Annemaria Koekoek 

 3 is te veel 
 Zombiebal 

 Schipper mag ik overvaren   
 Jagerbal 

 Schaar papier steen 
 Fopbal 

 Verhuizing 

 Hoepelbal 
 



Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… we in diverse commissies nog de hulp 

van ouders kunnen gebruiken? 

… bij de Pleinwacht 

… bij de Luizencommissie 

… bij de Ouderraad 

… ook zullen komend jaar 2 ouders uitstro-

men uit de MR, dus ook daar wordt ge-

zocht naar versterking? 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

 

 

Liutauras MameniSkis       groep Toekans 

 

 

 

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. 



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 een volgende Lijs-
tereens weer in een Cultuuragenda gezet worden. 
 
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……  
 
Vandaag hebben we het Thema Nederland geopend op het plein met een Vlaggenparade en 
een echte typische Nederlandse Polonaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankzij de steun van het Jeugdeducatiefonds kan er dit jaar een hele mooie excursie geregeld 
worden voor groep 5 t/m 8 op 13 oktober naar het Openluchtmuseum in Arnhem.  

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. 

https://www.jeugdeducatiefonds.nl/



