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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 

Maa 09-01 Lijstereens 10 

Din 10-01 Start Citotoetsperiode 

Din 17-01 Start thema Middeleeuwen 

Don 19-01 KEK-dag Ridderkunde gr 6/7 

Maa 23-01 Lijstereens 11 

   

Van de directie 
Uiteraard voor ieder-
een de allerbeste 
wensen voor het 
nieuwe jaar 2023.  
We gaan er samen weer een mooi jaar van 
maken.  
In deze Lijstereens aandacht voor het  
HiRO-schooljudo-programma, de Citoperi-
ode en natuurlijk het nieuwe geschiede-
nisthema Middeleeuwen. 
Ook nogmaals aandacht voor het Sport– 
en Cultuuravontuur van  
BeActive&creative. 

Sport- en Cultuuravontuur 
Voor de vakantie hebben alle kinderen van 
groep 5 t/m 8 een flyer meegekregen van 
Be-Active&Creative. Opgeven voor dit 
Sport—of Cultuuravontuur kan nog steeds: 
Www.beactivecreative.nl  
Hulp nodig bij het opgeven: mail dan even 
naar: beactive@barneveld.nl of vraag hulp 
op school. 
 

De Flyer staat ook aan het eind van deze 
Lijstereens! 

Citoperiode 

Komende weken zullen de medio cito’s 

weer afgenomen gaan worden in alle 

groepen. Zo krijgen we  goed zicht op de 

ontwikkeling die kinderen hebben doorge-

maakt.  

Er ontstaat zo een nieuwe beginsituatie 

voor elke individuele leerling. Leerkrach-

ten kunnen bijsturen waar dit nodig is. 

 

Zorgt u ervoor dat uw kind uitgerust op 

school komt en goed ontbeten heeft, dat 

helpt bij het leveren van een goede pres-

tatie. 

•  HiRo schooljudo 

•  Ouders gezocht 

•  Themapagina 

•  Cultuuragenda 

•  Sport– en Cultuuravontuur 

•   

http://www.obs-delijster.nl
http://Www.beactivecreative.nl


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 

ouders zich hiervoor aan te melden. Een 

hele mooie manier om het Nederlands 

extra te oefenen in de praktijk. 

1 Lid voor Ouderraad gevonden 

Trots kunnen we melden dat er 1 ouder ge-

vonden is om deel te nemen aan de Ouder-

raad. Linda Burgers (moeder van Fygo en 

Abby) zal per direct de OR gaan ondersteu-

nen. Heel fijn. 

Er is zeker nog behoefte aan meer ouders.  

Dus mocht u ook willen helpen in de Ouder-

raad, meldt u dit dan bij de leerkracht, dan 

brengen wij u in contact met de OR. 

 

HiRO-schooljudo 
Vanaf 16 januari zullen de HiRO-
schooljudolessen weer gaan starten. 
Deze worden tijdens de normale gym-
lessen op maandag gegeven door een 
gediplomeerde judoleraar. De kinderen 
nemen hun gewone gymkleding mee en 
krijgen tijdens de les een judopak te 
leen. Tijdens de lessen zal elke week 
een van de Judo-kernwaarden centraal 
staan, die vervolgens ook in de klas in de digitale leeromgeving behandeld en uitgewerkt 
wordt. 
U krijgt in de week van 16 januari hierover ook een ouderbrief met meer informatie. 
Nog even de 7 kernwaarden van HiRO-schooljudo op een rij: 
 
1 Vertrouwen    5 Weerbaarheid 
2 Samenwerken    6 Discipline 
3 Respect     7 Plezier 
4 Beheersing 
 
Op maandag 20 februari zal de laatste judoles zijn. De kinderen krijgen dan hun diploma. Ou-
ders zijn dan van harte welkom om bij deze laatste les aanwezig te zijn. Zet de datum dus al-
vast in uw agenda. 



Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… de taalklas is verhuisd naar hun nieuwe 

locatie op Lange Voren? 

… hierdoor nu een extra lokaal beschikbaar 

is voor de groepen 1, 2 en 3? 

… de kinderen nu in kleinere groepen in-

structie kunnen krijgen? 

… dat voor de ontwikkeling van de kin-

deren natuurlijk heel erg fijn is? 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

Yaldez Barkal               groep Uilen 

zusje van Kawa Barkal 

 

Rita al Khawaldeh      groep Uilen 

zusje van Majd Al Khawaldeh 

 

Mishita Parsai             groep Uilen 

Jay Chatterpal             groep  Paradijsvogels 

Amaia Chatterpal       groep Toekans 

Andandita Parsai        groep Toekans 

De familie Parsai en Chatterpal 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 
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 3 :  16-01 t/m 24-02 Geschiedenis: Middeleeuwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komende periode zijn er nog een aantal acti-
viteiten die te maken hebben met het  
Geschiedenisthema: 
 
17-01 Opening Thema met een Sprookspreker (Middeleeuwse verhalenvertellen)  
19-01 KEKdag Ridderkunde in groep 6/7 
27-01 KEKdag Ridderkunde in groep 4/5 
07-02 KEKdag Ridderkunde in groep 8 
 
Bezoek aan het kasteel Doorwerth ( datum volgt nog ) 
 
We sluiten het thema af op woensdag 23 februari met een open inloop. U kunt dan in elke 
groep een tentoonstelling bekijken van wat de leerlingen in deze periode geleerd hebben. 

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: De Tijdmachine 



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 



 



 


