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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 

 

Maa 21-11 Lijstereens 7 

Woe 23-12 Schoen zetten 

Don 01-12 MR vergadering 

Vrij 02-12 Sinterklaasfeest 

Maa 05-12 Lijstereens 8 

Van de directie 
De donkere dagen zijn inmiddels echt be-
gonnen. Dit brengt gelukkig ook een hele-
boel gezelligheid in school. De school is 
weer versierd door de Ouderraad en we 
hopen natuurlijk dat Sinterklaas ons ook 
dit jaar een bezoek gaat brengen.  
Daarnaast in deze 
Lijstereens een 
weergave van hoe 
onze kinderen ontbij-
ten. 

Studiedag verplaatst 
De studiedag van 10-11, die niet door ging, 
gaat nu plaatsvinden op 
vrijdag 23-12. Alle kin-
deren zullen die dag de 
hele dag VRIJ zijn.  
 

GEEN school op:  

Sinterklaas 
Wij hebben van Sinterklaas gehoord dat 
hij heel graag weer een bezoek aan de Lijs-
ter wil brengen. Dit jaar is hij extra druk, 
daarom komt hij al iets eerder naar onze 
school en wel op vrijdag 2 december. 
Op die dag ont-
vangen we de 
Sint op het 
plein ergens 
tussen 08.30 en 
08.45 uur. Ui-
teraard zijn ou-
ders dit jaar 
weer van harte welkom. 
 
Op woensdag 23 november mogen de 
kinderen hun schoen zetten. Sinterklaas is 

dan in de buurt 
en we hopen dat 
hij even tijd vrij 
kan maken om 
ze bij ons op 
school te vullen. 
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Hoe ontbijten we op de Lijster? 
In onderstaande grafiek ziet u de resultaten van het kleine ontbijtonderzoekje wat we heb-
ben gehouden op school. 

De meeste kinderen ( 69% ) ontbijt altijd. 27% soms en 4% niet. Tijdens het Nationaal School-
ontbijt hebben we met de kinderen gepraat over waarom het zo belangrijk is dat je ‘s och-
tend eet, voordat je naar school gaat. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het 
is eigenlijk de brandstof voor je lichaam, zonder brandstof kun je veel minder goed leren. 
Daarom is ontbijten dus heeeeeeel erg belangrijk. We hopen dat u als ouder dit ook beseft 
en we hopen dat de 31% kinderen die soms of niet ontbijten dit vanaf nu wel gaan doen. Dan 
gaat het leren op school ook vast nog beter. 
 
We zullen er regelmatig naar vragen in de klas.  
 

Dus ELKE dag een gezond ontbijt…. 
een goede start van de dag! 

 Zo ontbijten 
onze  

Lijsterkids 



Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… het ontbijt de belangrijkste maaltijd van 

de dag is? 

… we dit geleerd hebben tijdens het Natio-

naal Schoolontbijt? 

… heel veel kinderen (69%) gelukkig goed 

ontbijten in de ochtend? 

...maar dat ook betekent dat (31%) soms of 

helemaal niet ontbijt? 

… u als ouder daar het beste zicht op heeft 

thuis? 

… we hopen dat u ervoor zorgt dat uw kind 

met een ontbijt op naar school komt? 

… want leren met een volle maag vele ma-

len beter gaat ? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Mustafa Ez Eddin            groep Toekans 

 

De familie Ez Eddin 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 
Volgend jaar 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 



 
 
 
  



Themahoek 

Thema periode 2 :  07-11 t/m 16-12 Cultuur: Geloof 
Donderdag 3 november hebben we met de start van het STEVig-programma ons thema Ge-
loof, geopend. De STEVig-lessen sluiten prachtig aan bij dit Cultuurthema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende periode zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden die te maken hebben 
met het Cultuurthema: 
8 november: Poppentheater voor groep Uilen 
17 november: Mozaïken voor groep Paradijsvogels 
22 november: Mozaïeken voor groep  Papegaaien 
6 december: Emoties tekenen of schilderen voor groep Papegaaien 
 
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. 

   

22-11 Mozaik  2/3  

05-12 ? Rekendans en Taaldans 1/2 

06-12 Emoties tekenen of schilderen  2/3 

19-12 ? Rekendans en Taaldans 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 



Lijster kids… 

Voedselbank door Kay 

Er was een meneer van de 
voedselbank op … oktober. Er 
werd verteld hoeveel mensen 
er ongeveer naar de voedsel-
bank gingen per maand of jaar. 
Het waren veel huishoudens. Er 
is ook af en toe een  leugen dat 
ze niet genoeg geld hadden, 
zodat ze naar de voedselbank 
konden. Er werd veel verteld 
wat er allemaal gebeurd en wat 
de mensen krijgen. Je kon ook 
veel vragen stellen aan de persoon. Het was erg interessant en leerzaam. Er werd ook verteld 
hoe ze het voedsel kregen en dat ging zo: Ze ruilden voedsel met andere bedrijven of ze kre-
gen voedsel van anderen die het doneerde. 

Schoolontbijt door Ahmad en Anwar 

Op 11 november had groep 1 t/m 8 
schoolontbijt. We  kregen broodjes en 
meester zei: ´wij hebben jam, toma-
ten ,komkommer en pindakaas en nog 
meer´.  
Er waren ook zuivelproducten, zoals melk 
kaas. Wij zaten in groepjes het was leuk. 
Er was ook veel geknoeid, maar de kin-
deren ruimden het zelf op. 
 

Voorleeswedstrijd door Anil en Mustafa 

Hallo iedereen. Woensdag 9 november 

was de voorleeswedstrijd. Degene die ge-
wonnen had, was Mika uit groep 8. 
Hij had een leuk boek, namelijk: Koen 
kampioen eerste Interland. Hij gaat dus in 
de bibliotheek lezen, veel geluk. Er was 
ook een troostprijs. Die was voor Enes uit 
groep 7. Hij  had het boek: juf Brakel. Er 
deden 15 leerlingen  mee uit groep 7&8. 
Er waren 4 juryleden en 1  uit de biblio-
theek . 


