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Agenda  

Maa 07-11 Lijstereens 6 

Din 08-11 Emoties tekenen voor groep 
2/3 

Woe 09-11 Voorleeswedstrijd 

Don 10-11 Poppentheater voor gr 1/2 

Don 10-11 Studiemiddag gaat niet 
door!!! Er is gewoon school. 

Vrij 11-11 Schoolontbijt 

Vrij 18-11 Einde Wecycle inleveractie 

Maa 21-11 Lijstereens 7 

Van de directie 
Nu de herfstbladeren vallen wordt het ook 
alweer snel donker ‘s avonds en zijn we 
gestart met ons Cultuurthema. Lekker luis-
teren en leren met Sprookjes in groep 1,2 
en 3. In groep 4 t/m 8 wordt het Alles in 1 
thema Geloof onderzocht. Het onderwerp 
“wensen” van het programma STEVig sluit 
hier mooi op aan. Vrijdag 11 november is 
het nationaal schoolontbijt en dan mogen 
de kinderen en meesters/juffen in pyama 
naar school komen. Wat eten jullie eigen-
lijk thuis als ontbijt?  
Juf Betty zal alle 
groepen een be-
zoek brengen en 
hier eens over 
komen praten. 

STUDIEMIDDAG 10-11 gaat NIET door!!! 
De geplande studiemiddag op donderdag-
middag 10-11 wordt verplaatst naar een 
later moment. 
 
Alle kinderen gaan dus 
op donderdagmiddag 
10-11 gewoon naar 
school. 

STEVIG gestart 
Afgelopen donderdag zijn de lessen STEVig 
gestart. Helaas is door een leerkrachten 
tekort het niet mogelijk gebleken al te 
starten vanaf de zomervakantie, maar de-
ze periode tot aan de kerstvakantie wordt 
in elke groep gewerkt rondom het thema 
“wens”. De ouderinformatiebrief heeft u 
vorige week al ontvangen. In deze Lijs-
tereens vindt u nogmaals de informatie 
die we ook voor de zomervakantie ver-
stuurd hebben. U vindt deze op een van 
de volgende pagina’s van deze Lijstereens. 
 

•  Wecycle 

•  Schoolontbijt 

•  STEVig informatie 

•  Podcast van CJG 

•  Ouders gezocht 

•  Themapagina 

•  Cultuuragenda 

WEL 

http://www.obs-delijster.nl


Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… de studiemiddag aanstaande donderdag 

10-11 NIET doorgaat? 

… we hem uitstellen naar een ander mo-

ment? 

… de kinderen dus die middag gewoon 

school hebben? 

 

… vrijdag 11-11 het nationaal schoolontbijt 

is? 

… de kinderen dan op school ontbijten? 

… iedereen in Pyjama naar school mag ko-

men? 

… u bij deze nieuwsbrief ook een ouder-

krant hierover ontvangt? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Jadey Kleinjan          in groep Uilen 

Issa Al Yousef           in groep Uilen 

 

Beide families zijn 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: in april weer. 
 

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 



Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 11 november is 
het Nationaal schoolont-
bijt. We ontbijten dan sa-
men op school. De kin-
deren mogen die dag in 
hun pyjama naar school 
komen, als zij dat willen. 
We gaan er een gezellig 
moment van maken. 

Wecycle  
U kunt nog tot 18 november elektrische 
apparaten inleveren. We sparen daarmee 
het milieu en de school mag een leuk ca-
deau uitzoeken. Dus kijk nog eens rond 
welk apparaat het niet meer doet en dus 
gerecycled 
kan wor-
den. 

 



Podcast van het CJG 
 
Zullen we ‘ns stoppen met het 
opplakken van een stickertje 
bij kinderen? 
Beluister onze podcast over 
‘normaliseren’. 
  
We merken het – als medewerkers van het CJG Barneveld – iedere dag in ons werk. De hoog-
gespannen verwachtingen die aan kinderen worden gesteld. Thuis en op school. Kinderen 
moet steeds jonger aan ‘de verwachtingen’ voldoen. En vertoon je als kind ander gedrag? 
Dan is er ‘gelukkig’ altijd wel een stickertje of stempeltje dat we op zo’n kind kunnen plakken 
of drukken. 
  
Maar moeten we daar eigenlijk wel ‘gelukkig’ mee zijn? 
  
Het CJG Barneveld gelooft in ‘normaliseren’. Wij bedoelen met ‘normaliseren’ dat we willen 
voorkomen dat kinderen onnodig een stickertje krijgen opgeplakt. Want mag je het als kind 
tegenwoordig nog 'gewoon' spannend vinden om een spreekbeurt voor de klas te geven? Het 
ene kind ís toch iets vrijer dan het andere kind? Is er dan meteen langdurige faalangstthera-
pie nodig? En moet je je als ouder grote zorgen maken als jouw kind nog even níet wil leren 
fietsen omdat het bang is? Is er dan meteen iets ergs aan de hand? 
  
Waarom zijn we niet gewoon nieuwsgierig naar wat onze kinderen kunnen en doen? Waar-
om is er per definitie ‘iets’ aan de hand? Waarom praten we er eerst niet over met familie, 
vrienden, andere ouders of met het CJG? 
Vaak is zo’n stickertje of stempeltje helemaal niet nodig. En het bijkomende voordeel is dat 
specialistische hulp beschikbaar blijft voor kinderen die het écht nodig hebben. 
  
Waarom vinden wij ‘normaliseren’ belangrijk? Hoe kijken we daar zelf – als medewerkers van 
het CJG, vaak zelf ook ouder – tegen aan? 
We maakten er een leuke podcast over die we met iedereen willen delen. 
Beluister ‘m via deze link: https://soundcloud.com/cjgbarneveld/podcast/s-3jQrIB5IadQ?
si=4b09716e06c242868fac9cb52d86f222&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_
campaign=social_sharing 

  
Vragen? Stellen! Neem contact op via 0342-414816 of info@cjgbarneveld.nl of kom langs tij-
dens het gratis inloopspreekuur op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09.00-12.00 

STUDIEMIDDAG 10-11 gaat NIET door!!! 
 

De kinderen gaan de hele dag gewoon naar school!!! 

https://soundcloud.com/cjgbarneveld/podcast/s-3jQrIB5IadQ?si=4b09716e06c242868fac9cb52d86f222&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cjgbarneveld/podcast/s-3jQrIB5IadQ?si=4b09716e06c242868fac9cb52d86f222&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cjgbarneveld/podcast/s-3jQrIB5IadQ?si=4b09716e06c242868fac9cb52d86f222&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
mailto:info@cjgbarneveld.nl


 
 
 
  



Themahoek 

Thema periode 2 :  07-11 t/m 16-12 Cultuur: Geloof 
Afgelopen donderdag hebben we met de start van het STEVig-programma ons thema Geloof, 
geopend. De STEVig-lessen sluiten prachtig aan bij dit Cultuurthema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de  

 
Komende periode zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden die te maken hebben 
met het Cultuurthema: 
8 november: Poppentheater voor groep Uilen 
8 november: Emoties tekenen of schilderen voor groep Papegaaien 
17 november: Mozaïken voor groep Paradijsvogels 
 
Daarnaast zal er: 
Vrijmi 2-12:  een groepsdoorbroken TIP-kaartenmiddag zijn voor groep 5 t/m 8  
Woe 21-12: kerstbuffet in alle groepen 
Don 22-12: maatjesactiviteit van groep 1 t/m 8 

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: Sprookjes 



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 

28-03 Mad Science   1/2, 2/3 en 4/5 

30-03 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 


