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Agenda  

 
Verder in deze Nieuwsbrief 

• Schoolkostenregeling 
• Bag2school kleding inzameling 

• Spelling Alles in 1 
• Zij-instroomtraject STEV 

• Ouders gezocht 
• Themahoek 

• Cultuuragenda 
• Kinderredactie 

 

Maa 17-10 Lijstereens 5 

Din 18-10 Open inloopmoment 

Don 20-10 Laatste dag inleveren 
Bag2school kledingzakken 

Vrij 21-10 Studiedag groep 1 t/m 5 is vrij 

Zat  22-10 t/m 30-10 Herfstvakantie 

Maa 07-11 Lijstereens 6 

Woe 09-11 Voorleeswedstrijd 

Don 10-11 Studiemiddag 1 t/m 8 is vrij 
vanaf 12.00 uur. 

Vrij 11-11 Schoolontbijt 

Van de directie 
In deze Lijstereens aandacht voor de open 
inloop momenten. De nieuwe kinderre-
dactie presenteert zich en heeft ook al een 
eerste artikel geschreven. Daarnaast is er 
ook nog aandacht voor de schoolkostenre-
geling van de gemeente. Nu met een link 
naar de brie-
ven in de 
verschillende 
talen.  
 
Ik wens ie-
dereen al-
vast een hele fijne herfstvakantie. 

Open inloopmoment 
Op dinsdag 18 oktober is het eerste Open 
inloopmoment. Alle ouders mogen op de-
ze ochtend van 08.15 tot 09.00 uur een les 
bijwonen in de groep van hun kind. Leuk 
om zelf eens te ervaren wat er gedaan 
wordt in de klas. U gaat niet alleen kijken, 
u mag zelfs ook meedoen! We organiseren 
voor elke vakantie zo’n inloopmoment, 
steeds op een andere dag in de week: 
 
Dinsdag 18 oktober          08.15—09.00 uur 
Maandag 12 december    08.15—09.00 uur 
Woensdag 22 februari     08.15—09.00 uur 
Vrijdag 14 april                  08.15—09.00 uur 
Donderdag 29 juni            08.15—09.00 uur 
 Parro 

Wilt u de berichten in Parro goed in de ga-
ten houden. Daarin leest u ook als uw kind 
een dag niet naar school kan, omdat de 
leerkracht ziek is. Helaas lopen de corona-
en griepmeldingen weer op. 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek, met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… het op 10 oktober de dag van de duur-

zaamheid was? 

… we op de Lijster daar eigenlijk elke dag 

mee bezig zijn? 

… we ons afval scheiden? 

… we kleding inzamelen voor Bag2school? 

… we apparaten inzamelen voor Wecycle? 

… we batterijen inzamelen voor de Battery-

Battle? 

 

… we ook “foute” kopieën  inzamelen voor 

“green side”? 

… hier dan door hen samen met “Ons Be-

drijf” dan weer leuke notitieboekjes ge-

maakt worden? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Ismail Aljasem        in groep Uilen 

Broertje van Diyaeddin en Muhtez 

 

Hussein Alkhalaf     in groep Uilen 

Broertje van Saleh, Aya en Abdu-

le Aziz 

 

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. Dank voor wie al een zak heeft ingele-
verd, maar er kan nog meer bij hoor! 

Zij-instroomtraject 

Wil jij als leerkracht werken in het primair onderwijs? 
Heb je een afgeronde HBO- of WO-opleiding? 
  
Via het zij-instroomtraject van STEV krijg je de gelegen-
heid om eerst werkervaring op te doen bij één van onze 
scholen en sta je vanaf september 2023 al voor de klas!  
  
Meer weten? Kom dan naar onze voorlichtingsavond op 
20 oktober om 19.30 uur.  

Meld je aan via info@stev.nl 
 #zijinstromer #primaironderwijs #vacatures  

Spelling Alles in 1 
Alles in 1 heeft een 
hele handige pagi-
na gemaakt met 
alle instructiefilm-
pjes van spelling bij elkaar. Alles wordt 
heel duidelijk uitgelegd.  
Zo kunt u samen met uw kind oefenen 
wat we op school leren.  
https://www.alles-in-1.org/uitleg-
spelling/  

Schoolkostenregeling 
U heeft de folder over de schoolkosten-
regelingen ontvangen 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 een folder in uw eigen taal mee-
nemen als u dat wilt. Ze liggen in de 
centrale hal. Maar zijn ook te vinden op 
onze website, 
op de pagina 
van de  
Lijstereens:  
https://obs-
delijster.nl/
lijster-eens/ 

mailto:info@stev.nl
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=zijinstromer&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6986207484063424512
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=primaironderwijs&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6986207484063424512
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vacatures&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6986207484063424512
https://www.alles-in-1.org/uitleg-spelling/
https://www.alles-in-1.org/uitleg-spelling/
https://obs-delijster.nl/lijster-eens/
https://obs-delijster.nl/lijster-eens/
https://obs-delijster.nl/lijster-eens/


 
 
 
  



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 gingen zij 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. 

08-11 Emoties tekenen of schilderen  2/3 

08-11 Dappere Harry  1/2 

17-11 Mozaik 4/5 

 Mozaik  2/3  

 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   1/2, 2/3, 4/5, 6,7,8 

   

 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 



Openluchtmuseum door Anwar 

 Op 13 oktober 2022 ging groep  5 t/m 8  
naar het openluchtmuseum in Arnhem. Om 09:15 
stappen we de bus in. En om 16:00 waren we te-
rug. We gingen naar binnen en we kregen kaartjes 
waardoor we veel spelletjes konden spelen. Daarna 
splitste de groep in vier groepjes. Mees-
ter  Hans  meester Ricardo, meester Theo en juf 
Jolanda en Margot. We zagen hutten, boerderijen 
en molens. We konden zelfs in de tram! Dicht bij 
het einde van de dag zagen we ook een oude school en mooie tuinen. Om 12:30 gingen we 
terug voor de grote pauze. Om 15:15 gingen we in  de bus terug naar Barneveld. 

Lijster kids… 

De Nieuwe kinderredactie 

De nieuwe kinderredactie is gekozen. 
De afgelopen twee weken hebben 
ze hard gewerkt aan hun eerste verhalen. 

Elke maand zal er een pagina verschijnen. 
Soms van een stukje geschreven  
door één persoon, soms werken ze samen. 

Pleinspelen met meester Colin door Mus-
tafa. 
Hallo iedereen we kennen allemaal mees-
ter Colin. De meester die bij de grote pau-
ze allerlei 
spellen be-
denkt. Zo-
als zombie 
ball en het 
steen -
papier- 
schaar 
spel.  Om 
12:00 t/m 12:15 hebben we allerlei lessen 
van hem. En geloof me dat moet je zien! 

Judo door Anil 
Hallo iedereen we kennen allemaal mees-
ter Vincent van judo. We krijgen 2 jaar ju-
dolessen  van meester Vincent. We heb-
ben allemaal geleerd hoe we onszelf moe-
ten beschermen van meester Vincent. De 
kern-
waarden 
zijn: Ver-
trouwen, 
Samen-
werken, 
Respect, 
Beheer-
sing, 



Lijster kids… 

Kipfit door Munira 

Op 16 september kregen we van de Vallei 
Dialoog een stappenteller. Groep 6 t/m 8 
deden allemaal mee. Ze kregen allemaal 
cadeautjes van Kipfitkids  als je minimaal 
7.000 stappen hebt. De cadeautjes kan je 
halen bij de bibliotheek in Barneveld. Je 
hebt 3 weken de tijd om de cadeautjes op 
te halen.  

 

Kinderboekenweek door Kay 

De Kinderboekenweek begon op 6 okto-
ber. Het liedje dat erbij hoort is Gi-ga 
groen door Kinderen Voor Kinderen. Ook 
gingen we zingen en dansen op het liedje. 
De kinderen deden opdrachten met 2 tot 
3 vragen. Alle klassen hadden ook nog een 
boek als cadeau gekregen. Tijdens de Kin-
derboekenweek is het belangrijk om veel 
te lezen en plezier te hebben. 

Kamp door Ahmad 

26 september gingen we op pad naar kamp en 
midden op de weg gingen we lunchen. Eindelijk 
kwamen we aan op kamp we pakte n onze bagage 
en dan  kozen we onze bedden.  Het waren stapel-
bedden, dus twee bedden boven elkaar. Ik sliep op 
het bovenste bed en mijn beste vriend Anwar sliep 
onder mij. Ok, nadat we de bedden hebben geko-
zen speelden we een kaartspelletje. Daarna speel-
den we buiten en  dan lunchen we. We aten maca-
roni , en dan deed iedereen zijn ding. Daarna ging 
de corveegroep  opruimen. Dan keken we een mo-
vie. Wie wou slapen mag dat, maar natuurlijk nie-
mand sliep. We bleven te lang wakker en maakten 
geluid … 


