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Verder in deze Nieuwsbrief 

Maa 05-12 Lijstereens 8 

Din 06-12 GMR 

Vrij 09-12 Paarse Vrijdag 

Maa 12-12 Portfolio Inloop 

Maa 19-12 Lijstereens 9 

Maa 19-12 Taalklas verhuist 

Woe 21-12 Kerstbuffet 

Vrij 23-12 Studiedag alle lln zijn vrij 

Van de directie 
In deze Lijstereens informatie over de laat-
ste weken voor de kerstvakantie. De 
school begint al weer mooi in kerstsfeer te 
komen.  
 
Met dank aan de ou-
derraad voor het ver-
sieren van de hal. 

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:  

De Taalklas gaat verhuizen 
De Gemeentelijke Taalklas die een lokaal 
gebruikt in onze school gaat verhuizen. Na 
de kerstvakantie krijgen zij ieder een eigen 
lokaal in het gebouw op Lange Voren waar 
ook de Oekraïense Taalklassen gehuisvest 
zijn. 
 
De kinderen en hun 
ouders zijn inmid-
dels op de hoogte 
en hebben een ver-
huisbericht ontvan-
gen. 
 
Het lokaal dat vrij komt in ons gebouw zal 
ingezet worden om met name de onder-
bouwgroepen 1, 2 en 3 vaker te splitsen. 
Waarbij we in de luxe positie komen om 
groep 3 aparte instructies te geven. Hier-
door hebben de kinderen meer ruimte om 
te spelen en te leren, wat hun ontwikke-
ling ten goede komt. 
 
De leerlingen die het betreft worden ook 
nog door de groepsleerkracht geïnfor-
meerd. Op vrijdag 23 december gaan de 
leerkrachten de lokalen herinrichten. 
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Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… het alweer bijna kerstvakantie is? 

.. we dit jaar weer het traditionele kerst-

buffet gaan houden? 

… alle ouders dan iets koken of bakken 

voor het buffet van hun kind? 

… u hier nog uitgebreide informatie over 

krijgt? 

… Na het diner in de klas, we op het plein, 

samen met de ouders nog even verder 

feestvieren? 

… in deze Lijstereens alvast een tijdsplan-

ning met tijden staat? 

… we natuurlijk hopen dat we alle ouders 

ook gezellig op het plein aanwezig zullen 

zijn? 

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 



Extra Toeslag voor inwoners gemeente Barneveld 
  
Alles wordt duurder. Vooral eten, drinken en energie. 
Daarom hebben steeds meer inwoners moeite om rond 
te komen. Daarom heeft de gemeente een pakket rege-
lingen samengesteld. Inwoners met een laag inkomen kunnen hiervan nog dit jaar gebruik maken. 

Energietoeslag voor inkomens tot 150% 

Inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de gemeente-
lijke energietoeslag. Tot nu toe was dat 120% van de bijstandsnorm. Het gaat om een eenmalig be-
drag van 1.000 euro. Valt u in inkomensgroep tussen 120-150% van de bijstandsnorm? Vraag de ge-
meentelijke energietoeslag dan voor 31 december 2022 aan. 
Op www.barneveld.nl/energietoeslag staat meer informatie. Bijvoorbeeld 
over met welk inkomende inwoner recht heeft op de gemeentelijke energie-
toeslag. Hier kan de energietoeslag ook meteen aangevraagd worden. Dit 
kan ook door het scannen van onderstaande QR-code met de telefoon. De 
inwoner komt dan direct bij het aanvraagformulier. 

Let op: Valt de inwoner in de inkomensgroep tussen 120-150% van de bij-
standsnorm? Vraag de gemeentelijke energietoeslag dan uiterlijk 31 decem-
ber 2022 aan! 
  
Schoolkostenregeling: eenmalig extra bedrag 
Voor inwoners met een laag inkomen en schoolgaande kinderen. 

De schoolkostenregeling is een tegemoetkoming voor minima met schoolgaande kinderen tot en met 
17 jaar. Inwoners die de regeling voor schooljaar 2022/2023 hebben ontvangen, krijgen eenmalig een 
extra bedrag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. De inwoner krijgt hierover een brief. 
De schoolkostenregeling kan aangevraagd worden door de inwoners. Als ze dit uiterlijk 31 december 
2022 doen, krijgt de inwoner ook het eenmalige extra bedrag bovenop de bestaande schoolkostenre-
geling 

  
Individuele inkomenstoeslag: eenmalig verhoging 

Een inwoner heeft recht op de individuele inkomenstoeslag als hij/zij drie jaar of langer een laag inko-
men heeft en in de gemeente Barneveld woont. Heeft de inwoner deze toeslag nog niet aange-
vraagd? Dit kan alsnog. De groep met een inkomen tussen de 101-110% van de bijstandsnorm krijgt, 
als ze uiterlijk 31 december 2022 een aanvraag indien een extra bijdrage toegekend (bovenop het 
bestaande bedrag).    
 
Aanvragen schoolkostenregeling en individuele inkomenstoeslag 
 
De inwoner kan de regelingen aanvragen 
via www.berekenuwrechtplus.nl, klik vervolgens op Barneveld. Via onder-
staande QR-code kom zo rechtstreeks op de juiste plek terecht. Scan de co-
de daarvoor in met de telefoon. 

Let op: de verhoogde bedragen worden alleen toegekend bij aanvragen tot 
en met 31 december 2022. Vanaf 2023 gelden weer de vaste normale be-
dragen. 
Heeft u vragen over de regelingen? Bel dan naar 140342. 

http://www.barneveld.nl/energietoeslag
http://www.berekenuwrechtplus.nl


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 zijn er nog een aantal activiteiten die te maken hebben met het Cultuur-
thema (geweest): 
8 november: Poppentheater voor groep Uilen 
17 november: Mozaïeken 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 



Portfolio inloopmoment 
Op maandag 12 
december is het 
tweede inloopmo-
ment gepland.  
Dit keer in het te-
ken van het portfolio. U kunt vanaf 08.15 tot 
09.00 in de klas van uw kind het portfolio 
bekijken. Dat kan samen met uw kind. De 
leerkracht is aanwezig om vragen te beant-
woorden en uitleg te geven. 
 
We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ou-
ders even langskomen. 
 

Maandag 12 dec  
 
08.15 tot 
09.00 uur           
                               inloop 

Paarse Vrijdag 
Op Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. 
In het onderwijs wordt dan aandacht be-
steed aan diversiteit. 
Leuk als iedereen iets in de kleur paars aan 
heeft of meeneemt. 
 
 
 
 

Kerstbuffet 
Dit jaar zullen we op woensdag  
21 december weer ons traditionele kerst-
buffet kunnen houden. Alle ouders wordt 
gevraagd hier een bijdrage aan te leveren 
door iets te koken, te bakken of te kopen 
voor het buffet. U ontvangt hier binnen-
kort uitgebreide informatie over. Hierbij 
alvast een overzicht. 
 
Woensdag 21 december 2022 
16.30 Ouders brengen het eten in klas 
16.45 Iedereen welkom heten op plein 
17.00 Kinderen eten in de eigen klas 
18.00 Ouders uitgenodigd op het plein 
18.00 Eten wordt neergezet voor ouders  
           en kinderen. 
18.00 Kinderen met leerkrachten naar  
           buiten en zingen 2 liedjes  
18.15 Ouders halen hun kind op bij de  
            Klas 
 
Tot 19.00 uur 
Gezellig samen 
zijn op het 
schoolplein met 
hapje, drankje 
en muziek. 

Gezond trakteren 
Wij zien graag dat alle kinderen trakteren 
op een gezonde traktatie. Beter voor de 
gezondheid en beter voor de tanden. 
Op de website www.gezondtrakteren.nl 
vindt u leuke voorbeelden. Net als deze 
Pauw….wat een feest om die te mogen 
trakteren toch? 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-fruit/


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. 

   

? 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 


