
Lijster eens… 
Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld 
www.obs-delijster.nl 

19-09-2022                             schooljaar 2022-2023                              nieuwsbrief  03 

Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
 
 
• Ouderbijdrage 

• Jeugd, Sport en Cultuurfonds 
• Themahoek 

• Cultuuragenda 

 
 

Maa 19-09 Lijstereens 3 

Maa 19-09 Start Nationale Sportweek 

Don 22-09 Uitnodiging Portfoliogesprek 

Maa 26-09 Start week tegen pesten 

Maa 26-09 t/m 28-09 Kamp groep 7 en 8 

Maa 03-10 Lijstereens 4 

Woe 05-10 STEV-studiedag alle lln vrij 

Van de directie 
Vandaag ontvangt u alweer de derde 
nieuwsbrief van dit schooljaar. De cultuur-
agenda begint zich al aardig te vullen met 
leuke activiteiten, een aantal is al bekend, 
de rest volgt zodra wij ze weten. 
Deze week ontvangt u via Parnassys een 
uitnodiging voor de portfoliogesprekken. 
Deze zullen op diverse momenten van 3 t/
m 13 oktober gehouden worden. Via Parro 
kunt u uw voorkeur aangeven. 
Afgelopen week heeft groep 6 t/m 8 de 
Nationale sportweek geopend met de Kip-
FitKidsactie. Alle leerlingen hebben een 
stappenteller ontvangen en zijn flink aan 
het bewegen. 
 

Schoolkorfbal 
Op 4 en 5 oktober zullen 2 teams van onze school gaan deelnemen aan het schoolkorfbal-
toernooi. Een team van groep 4/5 en een team van 
groep 6/7. De ouders van de leerlingen zullen bin-
nenkort bericht krijgen over de exacte speeltijden. 
 
Op 5 oktober is ook de STEV-studiedag, dat bete-
kent dat de leerkrachten helaas op de woensdag-
middag niet kunnen komen aanmoedigen. We ho-
pen dat er daarvoor in de plaats veel ouders en 
broers en zussen langs de zijlaan zullen staan  
om te supporteren. 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… deze week de Nationale Sportweek is? 

… lekker bewegen heel erg belangrijk is 

voor je gezondheid? 

… we hier op de Lijster ook aandacht aan-

besteden? 

… met de judolessen? 

… de KipFitKids actie? 

… het schoolkorfbaltoernooi? 

… de gymlessen? 

… buitenspelen? 

… het ook belangrijk is om thuis aandacht 

te hebben voor extra bewegen? 

… door na school lekker buiten te spelen 

ipv voor de TV te gaan zitten? 

… kortom lekker bewegen is gezond… ken 

je dit liedje nog? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

 

 

Deze periode zijn er geen nieuwe leer-

lingen 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=QUMygc3_JWA


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. 
 
Op 9 september is de betalingsuitnodiging verstuurd. U kunt 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.  

Jeugd Sport en Cultuurfonds 
U heeft er de afgelopen weken vast over 
gehoord in het nieuws of in de media. 
Doordat alles duurder wordt, moet er in 
veel gezinnen bezuinigd worden. De 
sportclub of de muziekles voor de kin-
deren wordt dan vaak het eerst geschrapt.  
 
Dit hoeft niet, want het Jeugd, Sport- 
 en Cultuurfonds is er juist om dit te voorko-
men.  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/  
Onze school bemiddelt hierin. 
Mocht u uw kind willen laten sporten of mu-
zieklessen willen laten volgen, maar kunt u het eigenlijk niet betalen, neem dan een kijkje op 
de website of neem contact met ons op, dan helpen we u verder. 

Techniekevent 
• Techniekevent zaterdag 24 september 

• 10.00-15.00 
• voor kinderen v.a. 10 jaar (en hun ouders;) 

• Welkom bij techniekafdeling middelbare scho-
len in Barneveld (JFC, VLC, De Meerwaarde) 

• BTO (Barneveldse techniekopleiding: MBO) 

• zo'n 30 bedrijven in Barneveld en omgeving; 
sommige bedrijven staan bij de scholen 

Bij bezoek aan drie scholen/bedrijven of meer > kans op mooie prijzen! 
Op deze manier hopen we kinderen te interesseren in een technische opleiding en een  
technisch beroep.  
De leerlingen van groep 6,7 en 8 krijgen via de mail nog meer informatie. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/


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. 
 
Op 5 september hebben we het Thema Nederland geopend op het plein met een Vlaggenpa-
rade en een echte typische Nederlandse Polonaise. 
 
In de klassen zien we al leuke knutsels en verzamelingen over de thema’s ontstaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


Cultuuragenda 
Deze Cultuur-activiteiten worden gefinancierd door: 
Cultuur subsidie Gemeente Barneveld 
CMK subsidie Provincie Gelderland 
Jeugdeducatiefonds 
Bibliotheek Barneveld 
  
Zodra er meer data bekend zijn worden deze ingevuld: 
 

 
 

Datum Activiteit Groepen. 

In okt Mozaik  2/3  

13-10 Openlucht museum 5 t/m 8 

   

17-11 Mozaik 4/5 

 Verhalen komen tot leven   1/2 

   

 Emoties tekenen of schilderen  2/3 

   

 Bezoek kasteel Doorwerth  1/2, 2/3, 4/5, 6,7,8 

   

 Bezoek aan de Hoop  4/5 

 Dappere Harry  1/2 

 Lessenserie Streetdans kids  4/5 

   

 Bezoek Puurveense Molen  6/7 en 8 

 Mad Science   6/7 en 8 

 Fotograferen in de natuur   8 

 Maken van grote ledlamp  8 

23-05 Muziek is een taal 1/2 

23-05 Muziek is een taal  2/3 


