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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 

Maa 23-01 Lijstereens 11 

Don 26-01 Voorleesmoment  
groep 1 en 2 

Vrij 27-01 KEK-dag Ridderkunde gr 4/5 

Maa 30-01 Start VO-gesprekken groep 8 

Woe 01-02 MR-vergadering 

Vrij 03-02 TVO vragenlijst per mail 

Maa 06-02 Lijstereens 12 

Din 07-02 KEK-dag Ridderkunde gr 8 

Van de directie 
Hier is de tweede Lijstereens van 2023. In 
deze Lijstereens aandacht voor het tevre-
denheidsonderzoek onder ouders. Ook 
aandacht voor de MR die onderzoek aan 
het doen is om de onderwijstijd op de Lijs-
ter evt aan te passen.  
Ook een oproep aan 
de ouders van groep 1 
en 2 om op 26 januari 
bij hun kind in de klas 
te komen luisteren bij 
een voorleessessie.  

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 op-
geven: mail dan even 
naar: beacti-
ve@barneveld.nl of 
vraag hulp op school. 
 

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. 

•  Tevredenheidsonderzoek 

•  Aanpassen onderwijstijd 

•  Themapagina 

•  Cultuuragenda 

•  Sport– en Cultuuravontuur 

•  Wij zoeken ouders! 

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


Voorleesmoment groep 1 en 2 

In het kader van de Nationale voorlees-

week zal er in de periode van 25 januari  

t/m 4 februari zal er op school lekker veel 

voorgelezen worden. 

Op donderdag 26 januari komt onze lees-

consulent van de bibliotheek voorlezen in 

groep 1 en groep 2. Ouders mogen hierbij 

aanwezig zijn. 

Groep 1 van 08.50—

09.10 uur 

groep 2 van 09.10—

9.30 uur 

Wachten op school mag, in de hal...er zal 

dan een kopje koffie en thee zijn! 

Als verrassing krijgen alle kinderen het 

voorgelezen boek ook mee naar huis, om 

thuis met hun ouders/broers/zussen etc 

nog eens samen te lezen. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidie 

van het Jeugdeducatiefonds en Bol.com 

 

 

 

Aanpassen Onderwijstijd 
Een van de standaard-
vragen uit het TVO 
gaat over de onder-
wijstijden.  
Op dit moment gaan 
de leerlingen van 
groep 1 t/m 4 op vrij-
dagmiddag niet naar 
school.  
De school voldoet 
daarmee maar net aan de minimale ver-
plichte onderwijstijd.  
 
Echter is uit onderzoek gebleken dat om 
kansengelijkheid te bevorderen, het aanbie-
den van meer onderwijstijd een belangrijke 
eerste stap is. Ook het verbeteren van de 
leerkrachtvaardigheden is een factor die be-
langrijk is om nog beter onderwijs te geven 
en kansengelijkheid te bevorderen.  
Hiervoor zijn meer teamstudiedagen nood-
zakelijk. 
 
Het team is samen met de MR bezig om te 
onderzoeken of ook op de Lijster de onder-
wijstijd voor de groepen 1 t/m 4 uitgebreid 
kan worden. Daarvoor is een ouderraadple-
ging nodig. Deze zal na de voorjaarsvakantie 
in verschillende talen uitgezet worden.  
Daarom zal de vraag over de onderwijstij-
den niet opgenomen worden in de TVO van 
dit jaar. 

Tevredenheidsonderzoek TVO 
Elk jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek onder 
ouders, leerlingen en leerkrachten gehouden. Met een 
digitale vragenlijst wordt men bevraagd op hoe tevre-
den men is t.a.v. het onderwijs, veiligheid, beleid, com-
municatie op onze school. Van de informatie hieruit 
kunnen we leren en onze jaarplandoelstellingen evt 
aanpassen. 
De vragenlijst staat ter bespreking op de agenda van de 
komende MR-vergadering.  
Op 3 februari ontvangen alle ouders/verzorgers een digitale vragenlijst in de mail. We zou-
den het zeer op prijsstellen als u de vragenlijst wilt invullen. 

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


Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… op 26 januari in groep 1 en 2 wordt voor-

gelezen door iemand uit de bibliotheek? 

… ouders/verzorgers daarbij aanwezig mo-

gen zijn? 

… u rustig in de hal mag wachten tot die 

tijd? 

… er dan koffie en thee voor u is? 

… we hopen dat er veel ouders/verzorgers 

komen? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

 

Retaj Abdullah                 groep Uilen 

Naghm Abdullah              groep Papegaaien 

 

De familie Abdullah 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 3 :  16-01 t/m 24-02 Geschiedenis: Middeleeuwen 

Afgelopen week is het thema geopend met een Sprookspreker en was er ook een eerste edu-
catieve gastles Ridderkunde voor groep 6/7. 

 
 
 
Komende periode zijn er nog een aantal activiteiten die te ma-
ken 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 

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 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ouderhulp in verschillende talen 

We zijn nog steeds op zoek naar hulp in onze MR, OR, pleinwacht- en Luizencommissie. Hulp van ou-

ders is onmisbaar op school. Daarom zal bovenstaande poster binnenkort in meerdere talen verspreid 

worden onder de ouders. 

Op dit moment worden de teksten vertaald en omgezet in En-

gels, Turks en Arabisch schrift. 

At the moment the texts are being translated and converted 

into English, Turkish and Arabic script. 

Şu anda metinler tercüme edilmekte ve İngilizce, Türkçe ve 

Arapça yazıya dönüştürülmektedir. 

ية  ز ي الوقت الحالي يتم ترجمة النصوص وتحويلها إل الحروف اإلنجلي 
ز
ف


