
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 … 


