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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 

Din 07-03 Lijstereens 14 

Vrij 10-03 KEK dag groep 8 

Din 14-03 Voorstelling LTTRS gr 1,2 en 3 

Din 14-03 Start Thema Energie 

   

Maa 20-03 Lijstereens 15 

Van de directie 
Gisteren hebben wij tijdens de studiedag 
weer veel geleerd. We hebben weer meer 
kennis over het omgaan met leerlingen en 
zijn op werkbezoek geweest bij de Egelan-
tier in Soest, een school van onze stich-
ting.  
In deze Lijstereens een aantal herinnerin-
gen om deel te nemen of in te leveren. 
Daarnaast een oproep om uw kind vooral 
gezonde tussendoortjes mee te geven. En 
tot slot weer een informatieve pagina van 
de Lijsterkids, over een aantal activiteiten 
van vlak voor de voorjaarsvakantie. 

•  Tevredenheidsonderzoek 

•  Aanpassen onderwijstijd 

•  Meer Nederlands leren 

•  Gezond tussendoortje 

•  Themapagina + Cultuuragenda 

•  Instrumentenparade  

•  Lijsterkids 

Voorstelling LTTRS 
Weer zo’n mooi aanbod van het Taalhuis. 
Een voorstelling voor onze kinderen, waar 
de ouders mee naar toe mogen. Zet de da-
tum vast in uw agenda, want op dinsdag 14 
maart mogen alle ouders van groep 1 t/m 
3 mee naar het Schaffelaartheater. 
 
U gaat toch ook 
mee?????? 
Laat het de juf 
even we-
ten…...of geef 
het aan in de 
Parro-kalender. 
 
De kinderen 
hebben vandaag 
een flyer over 
deze voorstel-
ling mee naar 
huis gekregen. 

Laatste les HiRO schooljudo op 13 maart 

Op 13 maart 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 
De MR onderzoekt het aanpassen van de 
schooltijden. U ontvangt deze week een 
brief om uw voorkeur aan te geven voor het 
aanpassen van de schooltijden. Wilt u deze 
ingevuld weer meegeven aan uw kind? 
 
U heeft ruim twee weken de tijd, tot uiterlijk 
31 maart om uw keuze te maken en de brief 
weer ingevuld op school in te leveren. Daar-
na zal de MR hierover een besluit nemen en 
u over het besluit 
informeren.  
 
De nieuwe school-
tijden gaan dan in 
het nieuwe 
schooljaar 2023-
2024 in. 
 
 

Gezond tussendoortje 
Nu de gratis tussendoortjes van het Europees 
Groente- en Fruitprogramma achter de rug 
zijn, nemen de leerlingen weer zelf een tus-
sendoortje mee naar school. We verwachten 
van u als ouder/verzorger dat dit een GEZOND 
tussendoortje is. Liefst iets van groente of 
fruit, zoals geleerd in het programma. Vraag 
uw kind naar zijn/haar voorkeur. Kijk voor tips 
en voorbeelden op bijgevoegde website. Ge-
zond tussendoortje.  Het meenemen van koe-
ken en frisdrank is niet toegestaan. 

TVO herinnering 

Op dit moment hebben pas 10 de vragen-

lijst ingevuld. U krijgt deze week een herin-
nering. Beide ouders/verzorgers mogen de 
lijst invullen. 

U heeft nog tot 16 maart de tijd  

hiervoor. 

https://www.samengezond.nl/gezonde-tussendoortjes/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_ads_voeding_RLSA&msclkid=dd81a3ed5a36160e6dd3c7ec90f2bc4f&utm_term=gezonde%20tussendoortjes&utm_content=Tussendoortjes%20-%20RLSA
https://www.samengezond.nl/gezonde-tussendoortjes/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_ads_voeding_RLSA&msclkid=dd81a3ed5a36160e6dd3c7ec90f2bc4f&utm_term=gezonde%20tussendoortjes&utm_content=Tussendoortjes%20-%20RLSA


Wist u dat? 

Een rubriek met leuke, 

informatieve  en  handige 

weetjes. 

Wist u dat: 

… we als school hard op weg zijn om het 

certificaat “Gezonde School” te behalen? 

… dit ook een speerpunt is van de Ge-

meente Barneveld met het Gezonde Leef-

stijlakkoord? 

… we van u als ouder daarom vragen uw 

kind een gezond tussendoortje mee te ge-

ven naar school? 

… we ook stimuleren gezonde traktaties 

mee te geven als uw kind jarig is? 

… er op onderstaande website veel tips en 

voorbeelden staan? 

Gezonde leefstijl.  

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

 

Deze periode zijn er geen nieuwe leer-

lingen op school gestart. 

 

 

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: 23 maart t/m 6 april 
 

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 

https://www.samengezond.nl/gezond-leven/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_ads_gezond_leven&msclkid=1870292066ff19ab9f594d21b6a5fdb6&utm_term=gezonde%20leefstijl&utm_content=Gezonde%20leefstijl


Themahoek 

Thema periode 4 :  13-03 t/m 21-04 Techniek: Energie 
 
We openen het Thema op dinsdag 14 maart. Tijdens het thema zullen verschillende activitei-
ten georganiseerd worden en verschillende educatieve gastlessen gegeven worden. Op don-
derdag 20 april sluiten we het thema af, tijdens de Koningsspelen. Er zullen dan bij de spelle-
tjes diverse activiteiten zijn, die te maken hebben met het thema Energie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplande activiteiten: 
10 maart: KEK-dag Young Engineers groep 8 
14 maart: Opening op het plein 
22 maart: Streetwise groep 1 t/m 8 
28 maart: Mad Science groep 1 t/m 5 
30 maart: Mad Science groep 6 t/m 8 
03 april: KEK-dag Young Engineers groep 3 
06 april: KEK-dag Young Engineers groep 4/5 
11 april: IVN Zwerfafval groep 3 
12 april: Start Streetdance groep 4/5 

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: Uitvinders 



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 aan de Hoop  4/5 

? Verhalen komen tot leven   1/2 

   

10-03 KEK dag met Jong Engeniers 8 

? Bezoek Puurveense Molen  6/7 en 8 

22-03 Streetwise 1 t/m 8 

28-03 Mad Science   1/2, 2/3 en 4/5 

30-03 Mad Science 6,7 en 8 

03-04 KEK dag met Young Engineers 3 

06-04 KEK dag met Young Engineers 4/5 

11-04 IVN Zwerfafval 3 

12-04 Lessenserie Streetdans kids  4/5 

? 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… 

Kasteel Doorwerth door Kay 

Op 17 februari was groep 6, 7 en 8 naar 
het kasteel in Doorwerth gegaan, de ou-
ders van sommige kinderen gingen ook 
mee. Eenmaal aangekomen, werden de 
klassen in 9 groepen verdeeld. Alle groe-
pen werden verdeeld op verschillende 
plekken, verspreid in het kasteel. Elke 
groep had een boekje met vragen, de vra-
gen gingen over de middeleeuwen. Elke 
kamer had op z'n minst één vraag. Op het 
eind bleef iedereen gewoon door het kas-
teel heen lopen. Daarna gingen we terug 
naar school om erover te praten. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aardbeving door Mustafa en Anil 
Op 6 februari in de nacht vonden de aard-
bevingen plaats. In Turkije en Syrië gingen 
duizenden mensen  dood en duizenden 
zitten nu zonder huis. 22 Februari vond de 
laatste  aardbeving plaats (hopelijk). Heel 
veel scholen zamelen geld of flessen in 
voor de aardbevingen. Onze school ook, 
we zamelen flessen in en die ruilen we 
voor geld. Jij kunt dat ook! Help Turkije en 
Syrië. Nummer: Giro 555. De beroemde 
voetballer Christian Atsu  is op  31 jarige 
leeftijd doodgegaan. We hebben € 78,40 
opgehaald, de school heeft dit verdubbeld 
en iets verhoogd tot € 200,-. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kickstart door Ahmad en Anwar 

Op 15 februari had groep acht hun eerste Kick-
start. Kickstart is een serie van lessen van 6 
weken, waar we elkaar beter leren kennen. 
Deze lessen zijn rond de pauzetijd tussen 
10:15 t/m 10:30. We deden de kickstart in de 
speelzaal de groep ,we speelden spelletjes. 
We  moesten ook een groepsmotto maken. En 
we hadden een challenge gekregen. De chal-
lenge was om de kinderen te sorteren van bijvoorbeeld: oud naar jong. 
 


