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Agenda  

Verder in deze Nieuwsbrief 

Maa 20-03 Lijstereens 15 

Maa 20-03 t/m 24-03 Week Openbaar 
Onderwijs 

Woe 22-03 ANWB Streetwise 

   

Maa 27-03 t/m 06-04 Portfolio gesprek-
ken 

Maa 03-04 Lijstereens 16 

Van de directie 
Weer een Lijstereens vol met informatie. 
Een paar herinneringen, info over de kle-
dinginzameling, maar ook al nieuws over 
de groepsindeling van komend schooljaar. 
Kortom genoeg om 
weer even goed door 
te nemen. Misschien 
wel in het zonnetje, 
want de lente komt er 
nu echt aan. 

•  Groepsindeling 2023-2024 

•  Week Openbaar Onderwijs 

•  Aanpassen onderwijstijd 

•  Meer Nederlands leren 

•  Gezond tussendoortje 

•  Themapagina + Cultuuragenda 

•  Piep de Muis en Billy Boem 

Portfoliogespekken 
De portfoliogesprekken vinden plaats in de 
periode 27-3 t/m 6-4. U kunt vanaf afgelo-
pen donderdag uw voorkeur aangeven via 
Parro.  
U krijgt nog een definitieve uitnodiging op 
papier als reminder.  
Voor groep 8 heeft het VO-gesprek al 
plaatsgevonden. 
Het gesprek 
vindt samen met 
uw kind plaats. 
Denkt u er ook 
aan dat u het 
portofolio mee 
naar school neemt? 
 

Bag 2 school 

Van 23 maart t/m 

6 april kan er 

weer kleding in-

geleverd worden 

voor het goede 

doel.  

U heeft al een flyer ontvangen met meer 

informatie. 

De zakken kunnen op het podium in de 

centrale hal gezet worden. 

Voor de agenda 
 

Woensdag 5 april Eitje Tik finale  
11.30 uur   

bij mooi weer  op het plein! 

http://www.obs-delijster.nl


Groepsindeling 2023-2024 
We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Op dit moment 
kunnen we al laten weten dat wij 6 (stam) groepen kunnen gaan maken: 
De Uilen (groep 1/2A) 
………………. (groep 1/2B) 
De Papegaaien ( groep 3 ) 
De Paradijsvogels (groep 4 of groep 4/5) 
De Toekans (groep 5/6) 
De IJsvogels (groep 7/8) 

Door het gepersonaliseerd leren komt het steeds vaker voor dat 
kinderen soms werken op een hoger of lager niveau dan hun 
stamgroep.  Zij krijgen dan soms instructie in een andere groep.  
De huidige groep 1 zal gesplitst gaan worden. Er komen dus 2 
kleutergroepen, voor groep 1/2B zal nog een nieuwe vogelnaam 
bedacht gaan worden. We hopen naast een enkele groep 3 ook 
een enkele groep 4 te kunnen gaan maken, mits het leerlingaan-
tal dit toelaat.  
 
De komende weken gaan wij aan de slag om de verdeling van de 
groepen zo zorgvuldig mogelijk te maken. Evenwichtige groepen 
zijn ALTIJD het uitgangspunt. Hierbij houden wij natuurlijk reke-
ning met groepsgrootte, vriendjes/vriendinnetjes, jongens/meisjes, broertjes/zusjes en de zorg 
die leerlingen nodig hebben. Uiteraard worden ook de observaties van leerkrachten meegeno-
men om de verdeling goed te onderbouwen.  
Wanneer u als ouder denkt dat wij een specifiek aspect van uw kind over het hoofd zouden kun-
nen zien, dan kunt u dit tot 1 juni schriftelijk melden aan de directeur. Wij wegen deze argumen-
ten dan mee. Het is overigens niet zo dat dit argument dan doorslaggevend voor ons is. Het is 
een optelsom van alle argumenten, om te komen tot een evenwichtige groepssamenstelling. 
 
Op dit moment zijn we ook nog druk bezig met het bekijken welke leerkracht, in welke groep 
gaat lesgeven.  
We hopen u de volledige groepsindeling in de week van 26 juni te kunnen meedelen. Op het 
doordraaimoment (3 juli) gaan de kinderen dan kennismaken met hun nieuwe meester of juf. 

Week van het Openbaar Onderwijs 
Deze week is het de week van het Openbaar Onderwijs. 
https://voo.nl/nieuws/week-van-openbare-scholen  
In deze week laten leerlingen, leerkrachten, schoolleiders 
en bestuurders zien dat het openbaar onderwijs staat voor 
gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.  Ook op de Lijs-

ter zijn we trots op wat we doen en wat 
we kunnen betekenen voor onze leerlingen. Komende week zullen er verschil-
lende berichten via Parro en social media verspreid worden om aandacht te 
besteden aan deze week.  
 
Op sommige STEV-scholen is deze week een open dag voor nieuwe ouders. Op 
de Lijster is elke dag een open dag en kunt u altijd een vrijblijvende rondleiding 
aanvragen. Informatie hierover vindt u op onze website: Kijkje in de school. 

https://voo.nl/nieuws/week-van-openbare-scholen
https://obs-delijster.nl/over-de-school/kijkje-in-de-school/


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. 

Billy Boem en Piep zei de muis 
 
Er is nog plek om aan deze mooie 

clubs deel te nemen !!! 
Kijk op de laatste bladzij voor 

meer info. 

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: 

 

… het deze week de week van het Open-

baar Onderwijs is? 

… in deze week gelijkwaardigheid, vrijheid 

en ontmoeting centraal staan? 

… dit op de Lijster natuurlijk ook belangrij-

ke kernwaarden zijn? 

...we daar elke dag opnieuw aandacht aan 

besteden? 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In deze vaste rubriek wor-

den nieuwe leerlingen op 

onze school van harte welkom geheten. 

 

 

Layth Albeik   In groep Paradijsvogels 

Dalal Albeik  In groep Paradijsvogels 

De familie Albeik is nieuw op onze school. 

Rael Pontanar In groep Paradijsvogels 

Shyne Pontanar in groep Papegaaien 

De familie Pontanar 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: 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 



Themahoek 

Thema periode 4 :  13-03 t/m 21-04 Techniek: Energie 
 
Het thema Energie werd op dinsdag 14 maart geopend. Tijdens het thema zullen verschillen-
de activiteiten georganiseerd worden en verschillende educatieve gastlessen gegeven wor-
den. Op donderdag 20 april sluiten we het thema af, tijdens de Koningsspelen. Er zullen dan 
bij de spelletjes 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 

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 

   

   

? 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 

27-03 Maestro muziek 1 

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 



Billy Boem en Piep zei de Muis 
Er zijn nog plekken vrij om deel te nemen aan deze twee programma’s!! De leerkracht helpt u 
graag met aanmelden. 
U heeft op 9 februari een mail gehad met alle flyers in uw eigen taal. De flyers zijn eventueel 
ook op school verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
Klik op de link voor een filmpje over Piep de 
Muis. 
 
  https://m.youtube.com/watch?
v=VCwDS1TnIeY  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klik op de link voor een filmpje over Billy 
Boem.  
 
https://m.youtube.com/watch?
v=xFP0jD6r7nc   
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=VCwDS1TnIeY
https://m.youtube.com/watch?v=VCwDS1TnIeY
https://m.youtube.com/watch?v=xFP0jD6r7nc
https://m.youtube.com/watch?v=xFP0jD6r7nc

