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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 
• Jaarverslag 
• Bag2school 

• Even voorstellen 
• Open les Volleybal SSSpeeltuin 

• Themahoek 
• Cultuuragenda 

Maa 03-10 Lijstereens 4 

Din  04-10 Korfbaltoernooi 

Woe 05-10 Korfbaltoernooi 

Woe 05-10 STEV-studiedag alle lln vrij 

Don 06-10 Opening Kinderboekenweek 

Don  06-10 Portfolioavond 

Maa 10-10 Dag van de Duurzaamheid 

Maa 10-10 Bezoek Hippisch Centrum 
Groep 8 

Woe 12-10 Portfolioavond 

Don 13-10 Bezoek Openluchttheater 

Vrij 14-10 Sluiting Kinderboekenweek 

Van de directie 
In deze nieuwsbrief aandacht voor Sport, 
Volleybal en Korfbal. Ook informatie over 
de schoolkostenregeling van de Gemeente 
Barneveld. En een oproep om weer kle-
ding in te zamelen voor Bag2school. 
 

Corona 
• Een kind met corona- en/of verkoudheidsklachten 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.  
Zelftesten kunt u gratis op school halen. 

Portfoliogesprekken 
Van 3 t/m 13 oktober zijn de portfolioge-
sprekken. U heeft hiervoor een uitnodi-
ging gekregen.  
U heeft het gesprek samen met uw kind, 
met de leerkracht.  
Denkt u eraan het portfolio mee naar 
school te nemen? 
 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… we weer volop aan het inzamelen zijn 

voor het goede doel? 

… er weer kledingzakken gebracht kunnen 

worden op het podium? 

… maar ook elektrische apparaten in de 

doos in de hal? 

… ook batterijen en lege flessen welkom? 

Zijn? 

… we zo met alle kleine beetjes sparen 

voor goede doelen of opbrengst voor 

school om leuke dingen met de kinderen te 

kunnen blijven doen? 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Fatima Al Achmed in groep Uilen 

De Familie Al Ahmed 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 
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 



Bag2school 
We zamelen weer kleding in voor het goede 
doel. Breng uw kleding in een zak op het po-
dium 

Even Voorstellen 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Mijn naam is Suzanne Tolboom. Ik ben dit 
jaar stagiaire op De Lijster. De afgelopen 
weken heb ik een aantal van u al gezien in 
de klas van juf Erika. Waar ik dit half jaar, 
elke dinsdag, de kinderen van groep 2/3 mag begeleiden. Ik woon in Achterveld met mijn 
man Sander en onze 4 kinderen Rick, Stijn, Iris en Jurre. Vorig jaar heb ik mijn baan na 18 
jaar opgezegd en ben aan een nieuw avontuur begonnen. Juf worden is mijn toekomst. En 
dus ben ik in september gestart aan de pabo en werk nu 2 dagen als onderwijsassistent op 
de school van mijn kinderen. Daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk. En ben ik, samen met 
onze oudste zoon, leider en trainer van het voetbalteam van onze jongste zoon. Sinds vorige 
week heb ik zelf ook de voetbalschoenen aangetrokken en spelen wij met een grote groep 
moeders 7 tegen 7 wedstrijdjes. Scoren doen we nog niet. Maar gezellig hebben we het ze-
ker! Ik hoop het aankomend half jaar, net als de kinderen, heel veel te gaan leren in groep 
2/3. 
                                                                            Met vriendelijke groet, 
                                                                             Juf Suzanne 

Jaarverslag 
Het jaarverslag van schooljaar 21-22 is 
goedgekeurd door de MR. U vindt het 
op onze website. 
https://obs-delijster.nl/jaarverslag/ 
 

Schoolkostenregeling 
Deze week ontvangt u de folder over 
de schoolkostenregelingen via uw kind. 
De gemeente heeft de folder over de 
minimaregeling ook in verschillende 
talen laten drukken. Deze zijn op school 
beschikbaar; in het Turks, Arabisch, En-
gels, Tigrinya en Nederlands. 
U kunt tijdens de portfoliogesprekken 
een folder in uw eigen taal meenemen 
als u dat wilt. Ze liggen in de 
“wachtkamer” in de centrale hal. 
 
 
 
  

https://obs-delijster.nl/jaarverslag/


Open Les Volleybal SSSpeeltuin 
 
 
 
 
 
 
Speciaal voor  peuters en  
kleuters van  3, 4 en 5 jaar  

 
Op zaterdagochtend 8 oktober organi-
seert Be Active & Creative een open les 
in de Volleybal SSSpeeltuin. Van 09.30 - 
10.30 worden er in Sportcentrum de 
Meerwaarde leuke en speelse beweeg-
activiteiten aangeboden voor 3, 4 en 5-
jarigen. Er is onder andere een storm-
baan! De SSSpeeltuin gaat niet zozeer 
om volleybal, maar meer om de brede 
motoriek van het kind: het bewegen in 
zijn algemeenheid. 
 

Opgeven kan door de QR code te scannen. Je komt dan bij de website van Be Active & Crea-
tive. Maximaal 60 kinderen kunnen meedoen, dus vol=vol! 
 
Is uw kind iets ouder dan 5 jaar? Geen probleem: gewoon opgeven! 

Schoolkorfbal 
Er spelen 2 teams van onze school mee met het 
korfbaltoernooi. 
Groep 4 
Woensdag 5 oktober van 14.20 tot 15.40 uur 
 
Groep 6/7 
Dinsdag 4 oktober van 18.15 tot 19.31 uur 
Woensdag 5 oktober van 18.35 tot 20.11 uur 
 
Op 5 oktober is ook de STEV-studiedag, dat betekent dat de leerkrachten helaas op de 
woensdagmiddag niet kunnen komen aanmoedigen. We hopen dat er daarvoor in de plaats 
veel ouders en broers en zussen langs de zijlaan zullen staan. 
om te supporteren. 



Themahoek 

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

We zijn dit schooljaar gestart 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 activi-
teiten via Cultuur Barneveld georganiseerd worden. De data daarvan zullen in een volgende 
Lijstereens 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. 

04-10 Mozaik  2/3  

10-10 Hippisch Centrum  8 

13-10 Openlucht museum 5 t/m 8 

08-11 Emoties tekenen of schilderen  2/3 

08-11 Dappere Harry  1/2 

17-11 Mozaik 4/5 

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

   

 Bezoek aan de Hoop  4/5 

 Verhalen komen tot leven   1/2 

12-04 Lessenserie Streetdans kids  4/5 

   

 Bezoek Puurveense Molen  6/7 en 8 

 Mad Science   6/7 en 8 

   

 Maken van grote ledlamp  8 

23-05 Muziek is een taal 1/2 

23-05 Muziek is een taal  2/3 

01-06 Fotograferen in de natuur   6/7 

08-06 Fotograferen in de natuur 8 


