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IN DEZE NIEUWSBRIEF:
•
•
•
•
•

Kinderboekenweek
Inzet NPO gelden,
creatief, passend
onderwijs
Nieuws van de OV
Nieuws van de MR
Herdenking

Voor de 2e keer heb ik de herdenking mogen
meemaken van de “Waal crossing”. Mooi om te
zien welke impact het heeft op de leerlingen van
groep 7. Trots op de bijdrage die zij leverden aan
deze herdenking. Laten wij hen nooit vergeten!
Gelukkig lijkt het erop dat Corona steeds meer
terrein verliest. Versoepelingen vinden plaats
maar nog steeds hebben wij te maken met het
feit dat collega’s zich soms moeten laten testen.
Vervanging regelen is lastig. Wij doen er alles aan
om dit te organiseren maar soms lukt het niet. Wij
rekenen dan op uw medewerking om de
leerlingen thuis op te vangen. Dank voor uw
begrip en medewerking.
Regelmatig ontvang ik aanvragen om vrijstelling
geregeld schoolbezoek. Fijn dat u ons informeert
over de absentie van de leerling. Wilt u dit doen
op de officiële aanvraagformulieren? Deze
formulieren vindt u op de site van de school.
Arno Lippmann

Week 39 + 40
6 oktober
9 oktober
20 oktober
21 oktober
25 oktober

Kamp groepen 8
Start Kinderboekenweek
Winterkleding en speelgoedbeurs
Nieuwsbrief komt uit
Studiedag, alle kinderen vrijdag
Start herfstvakantie

Alvast voor in
de agenda

18 maart komt de schoolfotograaf

Kinderboekenweek
Volgende week woensdag, 6 oktober, is het dan zover!
De opening van de Kinderboekenweek 2021! “Worden wat je wil”.
Inmiddels leeft het thema al behoorlijk binnen de groepen.
We dansen en zingen volop mee met het lied van Kinderen voor Kinderen 😊 en we hebben
al best wat aanmeldingen binnen van ouders die iets willen komen vertellen over hun
beroep, heel leuk!
Woensdagochtend zullen de kinderen buiten op het plein worden verwelkomd door
leerkrachten die verkleed zijn. Ze mogen dan met de cryptische omschrijvingen (deze krijgen
ze dinsdagmiddag mee naar huis) op zoek gaan naar het juiste beroep! Wij hebben er veel
zin in.
Groeten van de Kinderboekenweek commissie.

Creatieve start van het schooljaar / Nationaal Programma Onderwijs gelden
We zijn het schooljaar met alle kinderen enthousiast begonnen! De kinderen van de groepen
6 t/m 8 hebben op maandag 6 september workshops vanuit de Lindenberg gevolgd. Urban
dance, Creatieve technologie, Creatief schrijven en Muziek. Er is kennisgemaakt met
allemaal nieuwe creatieve uitingsvormen. De groepen 1 t/m 5 hebben allen een workshop
emmer trommelen gevolgd van Tudor Rutjes. Er was, vanuit de NPO gelden, in de
verschillende workshops ruimte voor verbeelding rondom het thema gemis en vieren.
Corona is flink hard de wereld uit getrommeld door de kinderen!
Het aankomende schooljaar is er een rijk creatief programma voor alle kinderen van OBS De
Oversteek. Er zijn 4 blokken gepland waarin de kinderen steeds met een nieuwe creatieve
discipline kennismaken. Binnen dit aanbod is er ruimte voor het verwerken van de gekke
coronatijd die achter ons ligt. Elk kind heeft zijn eigen verhaal en kan binnen de creatieve
vormen die aangeboden worden dit verhaal een plek geven.
https://www.delindenberg.com/op-school/samenwerking-oversteek-en-lindenberg1?utm_source=Lindenberg+op+School+-+PO&utm_campaign=cc06d8ba82NIEUWSBRIEF_PO_SEPTEMBER_2021&utm_medium=email&utm_term=0_c07b476613cc06d8ba82-373968910

Enkele foto’s ter illustratie

Start aanbod RID – Regionaal Instituut Dyslexie / Nationaal Programma Onderwijs gelden
De NPO gelden hebben als doel om kinderen die tijdens de (gedeeltelijke) lockdown een
achterstand hebben opgelopen te helpen om deze weer weg te werken. Het gaat hier om
kinderen die in deze coronatijd aantoonbaar zijn afgeweken van hun eigen leerlijn. Eén van
de interventies waar we als team voor gekozen hebben is de inzet van het RID. Het RID zal
bij ons op school specialistische hulp gaan bieden aan de kinderen die deze aantoonbare
achterstand hebben. We hebben voor de groepen 4 en 5 gekozen voor extra begeleiding
voor rekenen, technisch lezen en spelling. Voor de groepen 6, 7 en 8 hebben we gekozen
voor rekenen en begrijpend lezen. Alle ouders die een kind hebben waar dit voor geldt,
hebben een brief ontvangen met extra informatie over dit programma.

Nationaal Programma Onderwijs gelden / vervolg
Naast de inzet van het RID en De Lindenberg zal er met het team bekeken worden waar de
resterende gelden van het nationaal programma onderwijs op ingezet worden. Hiervan
hoort u uiteraard het vervolg via de nieuwsbrieven die nog komen.

Oudervereniging
Ook de oudervereniging is weer volop van start gegaan. Ondanks dat het startfeest niet heeft plaats
kunnen vinden, gaan we wel weer vol aan de slag voor de Kinderboekenweek, dag van de leraar,
sinterklaas en kerstmis. Wij hopen dit jaar met zijn allen weer vele leuke en leerzame activiteiten
voor onze leerlingen te kunnen realiseren. De OV kan altijd extra handen gebruiken bij de uitvoer
hiervan!
Alle feesten en activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Hierover heeft u
afgelopen week een bericht gekregen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij het onderstaande
emailadres.
De oudervereniging is bereikbaar op het mailadres: oversteekov@conexus.nu.

Nieuws vanuit de MR
We zijn op 28 september voor het eerst in dit schooljaar met de nieuwe MR samenstelling
bij elkaar geweest. We hebben in deze eerste vergadering een jaarplanning gemaakt. De
documenten van de MR zijn overigens allemaal terug te vinden op de website van de school
www.oversteek.nl . Einde van het vorige schooljaar hebben we ingestemd met een deel van
de besteding van de NPO middelen. Inmiddels is er een uitbreiding op het plan ontwikkeld.
Dit plan hebben we inhoudelijk besproken. Het besluit hierop volgt volgende vergadering.

Herdenking groep 7
door: Amber, Liv en Florentine
Door de groepen 7 is er op 20 september een herdenking gehouden. Dit was op de dijk bij de
brug, die naar De Oversteek (ook wel Waal crossing genoemd) vernoemd is. Met de groepen
7 hebben wij een monument geadopteerd en bij dat monument was de herdenking.
In de klas hebben we veel informatie gekregen over de
Waaloversteek en we hebben zelf
t-shirts gemaakt met teksten over liefde en vrede.
Ook hebben we tekeningen gemaakt van houtskool over
operatie Market Garden.
Kinderen van de groepen 7 hebben verschillende
voorstellingen gegeven in de vorm van zang en dans. Als
eerste zijn de kinderen van groep 7A aan de beurt
gekomen, zij hebben Zeventien miljoen mensen
gezongen. Daarna is groep 7D aan de beurt gekomen met
een mooie dans met borden met mooie boodschappen
erop. Daarna hebben kinderen nog een dans gedaan en
als laatste hebben de kinderen het volkslied van
Nederland en van Amerika gezongen.

Er zijn meerdere toespraken gehouden bij de herdenking. Onder andere door burgemeester
Bruls van gemeente Nijmegen. De soldaten hebben genoten van de mooie optredens van de
groepen 7. Het was een geweldige ervaring!
Het was heel mooi om te zien en ook zelf te doen. Aan het einde deelde de kapitein en
commandanten buttons uit. Ze hebben op onze zelfgemaakte t-shirts handtekeningen
gezet.
In de week na de herdenking zijn we ook nog naar het vrijheidsmuseum geweest. Daar
hebben we een heel interessante en indrukwekkende film gezien over de oorlog en op het
einde mochten we teksten over vrijheid op een muur schrijven.
Wil je de herdenking terugzien? klik dan op de onderstaande link.
1:05:55 Herdenking Waalcrossing Nijmegen | LIVESTREAM |

De najaars- winterkleding en speelgoedbeurs gaat weer plaatsvinden !!
2ehands Kinderkleding- en Speelgoedmarkt
Op zaterdag 9 oktober 2021 van 10.00 – 13.00 uur, is er weer de 2e hands kinderkleding,
speelgoed en babyartikelen markt in “De Klif”. De opbrengst is ook deze keer weer voor
Basisschool De Oversteek.
Helaas kunnen deze beurs geen kinderen meekomen.
Neem voldoende (klein)geld mee, er is geen pinautomaat.

Entree is gratis
Zie voor info ook onze

facebookpagina:
kinderkledingbeurs Nijmegen Noord

GOEDE DOEL
De opbrengst van deze kleding- en speelgoedmarkt gaat naar Basisschool De
Oversteek te Nijmegen Noord. Deze opbrengst wordt verkregen doordat:
- de inbrenger bij verkoop 10% minder ontvangt dan de vraagprijs
- de koper 10% meer betaalt dan de vraagprijs
- eindbedragen naar boven worden afgerond; op hele of halve euro’s
WAT WORDT AANGEBODEN
❖ Najaars- en winterkleding van maat 86 t/m maat 164
❖ Regenkleding, laarzen, sportkleding en -schoeisel, skeelers,
schaatsen
❖ Verkleedkleren
❖ Boeken, puzzels, dvd’s, speelgoed (geen knuffels)
❖ Speelauto’s, tractors, skelters, etc.
I.V.M . beperkende maatregelen kunnen deze beurs géén
kinderen mee!
Bij binnenkomst krijgt u een tas aangeboden om te winkelen,
eigen tassen mogen niet mee naar binnen.

Ingezonden bibliotheek

Kinderboekenfeestje | 6+

Weet jij al wat je later wil worden? Wil je gelukkig worden? Dokter? Bloemist?
Ontdekkingsreiziger? Zeemeerman? Paardenfluisteraar? Of heb je nog helemaal geen idee?
Wat het ook is, tijdens één van onze Kinderboekenfeestjes kun je hier eens uitgebreid over
nadenken. En je gaat meteen zelf aan de slag in twee razendsnelle workshops. Laat je
lekker meeslepen tijdens de fijne vertelvoorstelling over worden wie je wil. En maak samen
met supertalenten Jelko en Baukje je EIGEN BOEK. Hoe gaaf is dat! Een boek over jezelf,
door jezelf! Over wie of wat jij allemaal wil zijn. Nu, straks of later.
Natuurlijk mag een glaasje drinken en iets lekkers niet ontbreken. Ben je ook van de partij?
Voor kinderen vanaf 6 jaar
6 oktober 2021, van 15:00 tot 16:30
Bibliotheek Oosterhout - De Klif
Kosten: leden € 4,50 niet-leden €5,50
Kaarten verkrijgbaar via: www.obgz.nl/kinderboekenweek

