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Agenda  

 
 
Verder in deze Nieuwsbrief 
 

Maa 06-02 Lijstereens 12 

Maa 06-02 Rapport mee  ( gr 2 t/m 8 ) 

Din 07-02 KEK-dag Ridderkunde gr 8 

   

Vrij 17-02 Bezoek kasteel Doorwerth 
groep 6,7,8 

Maa 20-02 Lijstereens 13 

Maa 27-02 t/m maa 06-03  
Voorjaarsvakantie 

Van de directie 
Hierbij Lijstereens 12.  
Met een heel mooi en uniek aanbod van 
het Taalhuis voor alle ouders/verzorgers 
die meer Nederlands willen 
leren.  
Kijk snel op pagina 2 voor 
meer informatie hierover.  

Schoolfruit stopt 
na deze week 
 
Dit is de laatste 
week dat wij 
schoolfruit krijgen. De gratis levering stopt 
hierna. Vanaf volgende week zorgt u zelf 
weer voor een gezond tussendoortje. Uiter-
aard hopen we dat wij ook volgend jaar 
weer worden ingeloot om hier aan deel te 
nemen. 

Rapport mee 

Vandaag krijgen de leerlingen van groep 2 

t/m 8 hun eerste rapport van dit jaar mee 

naar huis. Dit is een onderdeel van hun 

portfolio. Heeft u vragen n.a.v. dit rapport 

dan kunt u een gesprek aan vragen met de 

leerkracht. Deze gesprekken zijn faculta-

tief.  De verplichte 

portfoliogesprekken 

vinden plaats in de 

periode van 27 

maart t/m 7 april. 

•  Tevredenheidsonderzoek 

•  Aanpassen onderwijstijd 

•  Meer Nederlands leren 

•  Themapagina 

•  Cultuuragenda 

•  Lijsterkids 

Laatste les HiRO schooljudo 

Op 20 februari is de laatste judoles van 

ons HiRO schooljudo programma. De leer-

lingen ontvangen een diploma en u als ou-

der mag deze laatste les komen kijken: 

08.45– 09-30 Groep 1 

09.30—10.15 Groep 2 

10.20—11.05 Groep 8 

11.05—11.50 Groep 6/7 

11.50– 12.30 Groep 3 

12.30—13.15 Groep 4/5 

http://www.obs-delijster.nl


Meer Nederlands leren? 
Vanuit het Taalhuis hebben wij een uniek 
aanbod gekregen voor ouders/verzorgers 
van de Lijster. 

 
 

Wil je graag beter 
Nederlands leren?  

Het Taalhuis helpt men-
sen verder met de Nederlandse taal. (en 
ook met rekenen en het gebruiken van 
computer en internet) 

Binnenkort komt het Taalhuis naar jullie 
school om intakes af te nemen. 

Dan vragen we naar wat je al kunt, wat je 
graag beter wilt kunnen en hoe we je 
daarbij kunnen helpen. We kunnen je bij-
voorbeeld doorverwijzen naar een cursus. 
Of je kunt meedoen in een groepje van 
het Taalhuis om samen met een vrijwilli-
ger te oefenen met spreken. Of we zoe-
ken iemand die jou persoonlijk helpt. 

Geef maar aan bij de leerkracht of bij de 
directeur of je daar belangstelling voor 
hebt. 

 

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. 
 
Afgelopen vrijdag 3 februari hebben alle ouders/verzorgers een digitale vragenlijst in de mail 
ontvangen. We zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst wilt invullen.  
U heeft hier tot 16 maart de tijd voor. Alvast hartelijk dank voor uw inbreng. 



Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… het Taalhuis ons een uniek aanbod heeft 

gedaan? 

… ouders/verzorgers die meer Nederlands 

willen leren, binnenkort een gratis scree-

ning kunnen krijgen? 

… het Taalhuis hen dan helpt om een pas-

sende cursus of met een groepje meer Ne-

derlands te leren? 

… u zich kunt opgeven bij juf Betty, of uw 

naam kunt doorgeven bij één van de leer-

krachten? 

… wij superblij zijn met dit aanbod om ou-

der/verzorgers te helpen meer Nederlands 

te leren? 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

 

Sarah Moussaoui                  in groep Uilen 

zusje van Inayah en Dalilah 

 

 

 

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 activiteiten die te 
maken hebben met het Geschiedenisthema: 
 
17-01 Opening Thema met een Sprookspreker 
(Middeleeuwse verhalenverteller)  
19-01 KEKdag Ridderkunde in groep 6/7 
27-01 KEKdag Ridderkunde in groep 4/5 
07-02 KEKdag Ridderkunde in groep 8 
 
Bezoek kasteel Doorwerth 

Op 17, 21 en 23 februari kunnen onze groepen 6,7,8, 3 en 4/5 een be-

zoek brengen aan Kasteel Doorwerth. We zijn daarvoor nog op zoek 

naar ouders die ons met de auto kunnen brengen en halen. 

Op dit moment zijn er nog niet voldoende auto’s. Laat u de leerkracht 

even weten als u ook mee kunt brengen en halen.  

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: Winter/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. 

   

07-02 KEK dag Ridderkunde 8 

17-02 Bezoek kasteel Doorwerth 6,7,8 

21-02 Bezoek kasteel Doorwerth 3 

23-02 Bezoek kasteel Doorwerth 4/5 

? 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 

11-4 IVN Zwerfafval 3 

? 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… 

Cito en VO-advies door Anil  en Mustafa 

Vorige week kregen alle leerlingen uit 
groep 8 hun advies. Heel spannend dat we 
ons advies krijgen, yessss. Je krijgt een ad-
viesgesprek met je ouders en met de 
meester. Je kan kiezen voor: 
Maandag 30 januari : 14:45 t/m 19:00 

donderdag 2 februari 15:00 t/m 17:00  
Dat zijn de tijden voor de advies/cito ge-
sprekken. Het wordt een kort gesprek tus-
sen je ouders,  de meester en jou zelf. Ze 
gaan ook kijken naar je voorlopig advies. 
Het wordt niet zo'n verschil vergeleken 
met je definitief advies. Soms stijg je ook 
heel erg. Maar je kan zakken en stijgen, dat 
ligt aan de toetsen die je gemaakt hebt. 
 

 

 

 

 

De Sprookspreker door Ahmad en Anwar 
Wij schrijven in 
de kinderredactie 
over de sprook-
spreker.17-1 
2023 was het the-
ma de middel-
eeuwen begon-
nen. Er kwam een 
sprookspreker die 
leek op een rid-
der. Het was een 
verhaal over een 
ridder die een 
duistere ridder wou  verslaan, maar hij 
moest  het met zijn vader doen. Dus hij 
sloop in de nacht de tent  uit en deed zijn 
ridderpak aan. Hij sloop het bos in. Hij ver-
sloeg hem maar hij nam de eer niet op 
zich. Ze kwamen er toch achter. Hij werd 
bekroond tot dappere ridder. Er komt nog 
een les maar dan Ridder Kunde heel de dag 
lang. Dat was het begin van het thema 
de  middeleeuwen.  

Bezoek Meerwaarde door Kay 

Op 31 januari gingen we met de fiets naar De 
Meerwaarde. Toen we bij de school aankwa-
men, werd de klas in twee groepen opgedeeld. 
Het was van kwart over negen tot half twaalf. 
Alle rondes waren anders en beide groepen 
hadden andere lessen. Er was sport, techniek 
en andere lessen. In de techniekles had één 
groep een robotbezem gemaakt. Iedereen had 
één begeleider, de meester of een moeder. We 
hadden ook een les met etalages vullen en 
logo´s herkennen. Het waren vier lessen bij el-
kaar. Na alle lessen kwamen we terug in de hal 
en gingen we terug naar school fietsen. 


