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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 

 
 

Maa 19-12 Lijstereens 9 

Maa 19-12 Taalklas verhuist 

Woe 21-12 Kerstbuffet 

Vrij 23-12 Studiedag alle lln zijn vrij 

Zat 24-12 t/m zon 09-01 Kerstvakantie 

Maa 09-01 Weer naar school 

Van de directie 
Tjonge wat een lange Lijstereens dit keer. 
Er was dan ook heel veel te vertellen. Ui-
teraard hoop ik u woensdag te zien en te 
spreken op ons traditionele kerstfeest. De 
kinderen kijken er nu al naar uit. 

 

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

De Taalklas gaat verhuizen 
De Gemeentelijke Taalklas die een lokaal 
gebruikt in onze 
school gaat verhui-
zen. Na de kerstva-
kantie krijgen zij 
ieder een eigen 
lokaal in het ge-
bouw op Lange Vo-
ren waar ook de Oekraïense Taalklassen 
gehuisvest zijn. 
 
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. 

  Even voorstellen en kerstbuffet 

  Lees pakket van JeugEducatieFonds 

  Op tijd komen en lezen in de vakantie 

  Themapagina 

  Cultuuragenda 

  Lijsterkids 

http://www.obs-delijster.nl


Even voorstellen 
Mijn naam is Ilse Heining en ik kom  vanaf 
half december op de dinsdag werken in 
groep 6/7. 
Ik sta al ruim 20 jaar voor de klas, eerst als 
vaste leerkracht op Daltonschool Corlaer in 
Nijkerk en sinds een paar jaar als invaljuf op 
verschillende scholen van Stev.  
Zelf woon ik met mijn man en 3 kinderen (6, 
10 en 12 jaar oud) en hond in Hoevelaken 
naast het bos. Daar ben ik heel blij mee, 
want ik ben gek op wande-
len. Ik kijk er erg naar uit 
om op deze fijne school te 
komen werken, gelukkig 
ken ik al een aantal leer-
krachten, waaronder juf 
Margot, zij is lang mijn col-
lega geweest voordat ze op 
de Lijster werkte. 
 
Tot gauw! 
Juf Ilse  

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 de 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. 

Even voorstellen 
Mijn naam is Tirza en ik 
ben nieuw op O.B.S. de 
Lijster. Ik heb er veel zin 
in om in groep 2 aan de 
slag te gaan, als onder-
wijs assistent. Heel kort 
iets over mijzelf: Ik ben 
getrouwd en moeder van drie kinderen. 
Ik geniet van creatief bezig zijn en ik hou 
ervan anderen te laten stralen. Ik hoop er 
samen met mijn collega’s en alle kinderen 
een hele leuke en leerzame tijd van te 
maken in groep 2.  
Hartelijke groetjes en tot snel!  
Juf Tirza 

Leespakketten van JEF 
Wat werden 
we weer 
ontzettend 
verrast, met 
prachtige 
lees– en 
letterpak-
ketten voor 
onze kin-
deren.  
Dankzij het 
Jeugeduca-
tiefonds en 
Bol.com kan 
er in de 
kerstvakantie lekker gelezen en gespeeld 
worden. Belangrijk, want zo blijven ze op 
niveau en gaat het leren na de kerstvakantie 
weer makkelijker door. 

http://www.jeugdeducatiefonds.nl
http://www.jeugdeducatiefonds.nl
http://www.bol.com.nl


Lezen tijdens de kerstvakantie 
In de kerstvakantie gaan wij op school over op een ander uit-
leensysteem voor onze bibliotheek, daarom krijgen alle leer-
lingen hun biebpasjes mee naar huis. Met deze biebpasjes 
kunnen alle kinderen boeken lenen in de bibliotheek van Bar-
neveld, dit is gratis.  
Maar je kunt nog meer met de bibliotheekpasjes, namelijk: 
 
1. De kinderen kunnen een gratis account aanmaken op de 
Online Bibliotheek.  
Hier kunnen e-books gelezen worden (met of zonder e-
reader) en luisterboeken geluisterd 
worden. Er zijn bijna 1200 e-books voor kinderen van 9-12 jaar en meer dan 600 voor  
kinderen van 6 tot 9 jaar, dus dit is zeker wel de moeite waard. 
 
2. Kinderen van 0 tot 10 kunnen ook gratis gebruik maken van de online Voorleeshoek.  
Dit is een plek waar grappige, ontroerende en informatieve boeken gratis voorgelezen wor-
den. En niet alleen voor de allerkleinsten kinderen. Ook als je zelf al kunt lezen is het heerlijk 
(en leerzaam) om voorgelezen te worden.  
 
3. Daarnaast organiseert de bibliotheek van Barneveld diverse leuke activiteiten voor jong 

en oud, zoals spelen met Lego & Duplo, programmeren van een robot en creatief aan de 

slag met boeken. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Bibliotheek 

Barneveld.  

Op tijd komen 
Het valt ons op dat, met name in de onderbouw, regelmatig de kinderen te laat op school 
komen. Formeel is dit ook ongeoorloofd verzuim, zodra leerlingen leerplichtig zijn. ( 5 jaar ) 
Vandaar ook dit bericht in de nieuwsbrief, met het verzoek hier weer iets meer aandacht 
voor te hebben. Ouders van kinderen die in deze periode 3 of meer keer te laat zijn geweest, 
ontvangen hier-
van deze week 
een bericht via de 
mail, want wel-
licht bent u er 
niet van op de 
hoogte dat uw 
kind te laat in de 
klas is. Ons 
schooldoel is om 
jaarlijks samen 
niet meer dan 
200x te laat te 
komen. We zitten 
na 3,5 maand nu 
al op 89. 
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Overzicht te laat komen

https://www.onlinebibliotheek.nl/?cid=cn:OB-merknaam_np:googleads_c:ps_sc:psb&gclid=EAIaIQobChMI_dmnwtr2-wIVQ-13Ch2-RANuEAAYASAAEgJrXvD_BwE
https://bibliotheek-thereadingcorner-tv.kb.idm.oclc.org/nl/home
https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/
https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/
https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/


Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… er een heel leuk project gaat starten na 

de kerstvakantie? 

… Beactive&Creative sport en cultuurles-

sen gaan verzorgen voor kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 van onze school? 

… Gemaakte kosten hiervoor door school 

terugbetaald zullen worden? 

… dit programma dus in feite GRATIS is? 

… we hopen dat heel veel kinderen gaan 

kennismaken met deze leuke activiteiten? 

… het project start vanaf 23 januari? 

… op 11 januari Beactive&Creative na 

school op het plein zullen zijn voor een 

Kickoff? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek 

worden nieuwe leer-

lingen op onze school van harte welkom 

geheten. 

 

Ömer Bektas                   groep Uilen 

Broertje van Muhammet Bektas  

 

 

 

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 



Kinderen uit groep 5 t/m 8 kun-

nen vanaf 23 januari gaan mee-

doen aan sport of cultuur activi-

teit om kennis te maken met 

verschillende sporten en cul-

tuuractiviteiten. 

Via de school kunt u de kosten 

hiervoor weer terug krijgen...dus 

eigenlijk helemaal GRATIS voor 

onze kids. 

 

Een heel mooi initiatief, uniek 

voor alleen de kinderen van 

PWA, Fontijn en OBS De Lijster. 

 

MEEDOEN DUS!!! 

1 Lid voor Ouderraad gevonden 

Trots kunnen we melden dat er 1 ouder 

gevonden is om deel te nemen aan de Ou-

derraad. Linda Burgers (moeder van Fygo 

en Abby) zal per direct de OR gaan onder-

steunen. Heel fijn. 

Er is zeker nog behoefte aan meer ouders.  

Dus mocht u ook willen helpen in de Ou-

derraad, meld u dit dan bij de leerkracht, 

dan brengen wij u in contact met de OR. 

 

 

 

 

Pleinwachtouders gezocht 

Dat Linda nu lid van de OR is geworden  

betekent echter wel dat er op de dinsdag 

een nieuwe pleinwachtouder gevonden 

moet worden. Ook voor de donderdag en 

vrijdag zoeken we nog ouders hiervoor. 

We stimuleren ook onze multiculturele ou-

ders zich hiervoor aan te melden. Een hele 

mooie manier om het Nederlands extra te 

oefenen in de praktijk. 



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: 
Vrijmi 2-12:  een groepsdoorbroken TIP-
kaartenmiddag zijn voor groep 5 t/m 8  
Woe 21-12: kerstbuffet in alle groepen 
 

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. 

   

? Bezoek kasteel Doorwerth  1/2, 2/3, 4/5, 6,7,8 

19-01 KEK dag Ridderkunde 6/7 

27-01 KEK dag Ridderkunde 4/5 

07-02 KEK dag Ridderkunde 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 

? KEK dag Op stoom 8 

? Maken van grote ledlamp  8 

   

? KEK dag Weet wat je eet 1/2 en 2/3 

?  KEK dag Amazone 4/5 en 6/7 

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… 

Paarse Vrijdag door Anil   
Vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag. 
We praten  over dat iedereen zichzelf kan 
zijn. We moeten mensen die Paarse Vrijdag 
vieren respecteren. We krijgen ook een 
Quiz over Paarse Vrijdag. Het Jeugdjour-
naal zei dat vrijdag dat we een filmpje kre-
gen  over  Paarse Vrijdag. Er waren juffen 
en meesters van die kinderen die Paarse 
spel show speelden. 
 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas door Anwar en Kayden 

Op 2 decem-
ber hadden 
groep 1 t/m 8 
Sinterklaas 
op school. 
Iedereen 
moest verza-
melen op het 
schoolplein. 
De Sint was 
zijn pieten 
kwijt en wij 
moesten lied-
jes zingen om ze terug te halen. Daarna 
ging elke klas naar binnen, groep 6 t/m 8 
pakten hun surprises uit. We kregen ook 
nog speculaas met ranja of chocomelk. In 
de middag hadden 5 t/m 8 een tip-middag 
over geloof. Er waren véél knutselopdrach-
ten. 

Kerst door Ahmad en Mustafa 

Op 21-12 is het kerstmis bij ons op school. 
Dus natuurlijk ook weer het kerstdiner. 
Er is ook decoratie. We gaan ook weer de kerstboom versie-
ren. We maken ook placemats. En om kwart voor 5 (16:45)  
mogen we op school arriveren. We eten dan om 17:00. Na het 
diner gaan we naar buiten en zingen we liedjes. We krijgen 
ook nog een proost glas. Ook juffen en meesters ( stage 
juffen/meesters) eten mee. Je moeder of vader moet iets maken voor het kerstdiner. Dus 
neem wat lekkers mee. Na afloop mogen de ouders nog wat eten en drinken op het plein.  
16:30 eten naar de klassen  brengen    
16:45 start op plein 

17:00 naar de klas ( eten)  
18:00 liedjes  rond de zandbak  
En dan wordt je lekker opgehaald door een familielid.  
18:15 tot 19:00 gezellig samen zijn met ouders en kinderen en zo eindigt het kerstfeest.  En 
heb je alles gedaan. Fijn kerstfeest. 


