
 

  

Nummer 4 – 21 december 2022 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

• Geboren 
• Nieuws van de OV 

• Sinterklaasviering 
• Crea middag 
• Kerstmusical 

• Schoolwijzer Nijmegen 
• Even voorstellen – 

aanvulling vorige 
nieuwsbrief 

• Data schoolreisjes 2023  

 

En zo zijn we alweer aan het eind van het jaar 
gekomen... 
Over een ruime week sluit iedereen thuis gezellig  
2022 af.  
Ook wij als school sluiten dit jaar af. Een jaar waarin 
weer veel is gebeurd. 
Een jaar waarin: 

- Corona steeds wat minder zichtbaar werd. 
- De griep ineens wel weer zichtbaar werd (en er 

halve groepen leeg waren). 
- Er weer een schoolreisje mogelijk was. 
- Verschillende collega's (weer) vader of moeder 

zijn geworden. 
- We afscheid van verschillende collega's hebben 

genomen. 
- We ook nieuwe collega's hebben mogen 

verwelkomen! 
- We soms te maken hadden met tekorten aan 

vervangers en er groepen thuis moesten blijven. 
- We zijn gestart met creamiddagen, waarbij de 

hulp van ouders heel fijn is. 
- We uitjes kunnen plannen zonder restricties. 
- We de kinderen weer veel hebben mogen 

bijbrengen. 
 
Dat jaar gaan we feestelijk afsluiten met een gezellig en 
fijn kerstdiner in de klas.  
We wensen jullie alvast heel fijne feestdagen en we zien 
jullie graag weer in 2023! 
 

 
    
  22 december               Kerstviering op school 
  23 december               Studiedag, alle kinderen vrij  
  26 december               Start kerstvakantie 
    9 januari               eerste schooldag na de kerstvakantie  
  17 januari               MR vergadering 
  23 januari               OV vergadering 
  25 januari               Nieuwsbrief gaat uit 
    1 februari               Studiedag, alle kinderen vrij 
 



 

 
 

 
 

 
Geboren 
 
Onze collega Pim is vader geworden. Hij en zijn vrouw zijn de 
trotse ouders van Jens. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wat hebben we een leuke Sinterklaas gevierd afgelopen weken.  
De Sint met zijn pieten, die aankwamen in een echte brandweerwagen, waren weer een groot 
succes! We zijn nu in de afrondende fase voor de 
kerstviering. Leuk om te vermelden: op de Klif komt een 
kerstman langs tijdens de kerstviering. Daarnaast regelen 
we voor de ouders die tijdens de kerstviering willen 
blijven wachten een lekker drankje. Namens de 
oudervereniging hartelijk bedankt voor alle ouders die 
hebben geholpen met Sinterklaas en Kerst! 
Hartelijke groet, 
De oudervereniging 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de Sinterklaas periode is groep 6C naar de Klif gekomen 

om samen met groep 1/2A te knutselen voor Sinterklaas. Dit 

schooljaar zijn wij namelijk een vriendschapsgroep.  

We ondernemen regelmatig 

gezellige activiteiten samen! 

Het was een hele gezellige 

ochtend en de kinderen 

hebben elkaar goed geholpen. 

Er is een hele mooie 

stoomboot gemaakt.  

Hier hebben veel kinderen van 

de onderbouw in                 

gespeeld.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 

Op dinsdag 13 december hebben we weer een creatieve middag gehouden met alle kinderen van de 
school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen zijn op allerlei vlakken creatief bezig geweest. Van een drama workshop tot het vouwen 
van kerststerren en het maken van stop-motion filmpjes. We kiezen er tijdens deze middagen 
bewust voor om groepsdoorbrekend te werken. Zo leren de kinderen elkaar kennen en ook de 
verschillende leerkrachten. Dit zorgt organisatorisch voor de nodige uitdaging, maar dit is het meer 
dan waard! Naast de leerkrachten waren ook een aantal docenten van de Lindenberg aanwezig om 
een workshop te verzorgen.  

Ook waren deze keer weer een aantal enthousiaste hulp(groot)ouders bereid om aan de slag te gaan 
met de kinderen. Bij deze ontzettend bedankt! Mocht dit je aanspreken, de volgende datum is 
donderdag 23 maart. Graag tot dan! 

  



 

 

 

 

 

 
De kerstmusical was erg leuk!  

Want je hebt heel veel plezier met het 

uitvoeren en we hebben er allemaal van 

genoten! 

We konden elkaar goed helpen als je de 

tekst kwijt was.  

Er waren heel veel zieken.  

Maar dat kwam wel goed want andere 

kinderen konden voor die rollen van de 

zieke kinderen invallen. 

We hebben veel plezier gehad en we 

vonden het ook wel spannend. 

Wij vonden het erg leuk maar ook soms een 

beetje druk achter de coulissen want 

kinderen gingen dan praten door de musical 

en dat hoor je best wel goed. 

De liedjes zingen ging erg goed.  

we vonden het applaus ook heel leuk. 

Het was een leuke ervaring van de 

kerstmusical. 

 

Groetjes Nora en Beryl uit groep 6B. 

 

 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

Let op!  
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020?   
Dan dient uw kind vóór 1 februari 2023 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het 

schooljaar 2023-2024. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.   

Heeft u al een kind op school?  
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020, bij aanmelding vóór 1 

februari 2023, de garantie op plaatsing op dezelfde school.  

  
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22   

  
  دلیل مدرستي .نیمیخین

  انتبھ! !

ھل ولد طفلك بین   1 حزیران   2019 و   2020حزیران 1 یجب علیك  اذن ؟  

2024-2023( شباط في دلیل المدرسة للعام الدراسي 1تسجیل طفلك قبل)   یمكنك  

 التسجیل عبر الرابط التالي: 

www.schoolwijzernijmegen.nl  

ى رسالة تذكیر عند تسجیلك ھل لدیك من قبل طفل في المدرس ة ؟ في ھذه الحالة سیتم لن تتلق 

1وضع األخوة االشقاء في نفس المدرسة فقط إذا تقدمتم قبل)  أذا لدیكم مزید  ( شباط بالتسجیل. 

 0243602022 من األسئلة ...یرجى االتصال بالدلیل االمدرسة على الرقم التالي:

  

Lütfen dikkat!  
1 Haziran 2019 ile 1 Haziran 2020 arasında doğmuş çocuğunuz varsa, 2023-2024 
eğitim ve öğretim yılı için 1 Subat 2023 tarihinden önce ön kayıt müracaatını yapmış 
olmalısınız. Ön kayıt müracaatınızı www.schoolwijzernijmegen.nl sitesi üzerinden 
yapabilirsiniz. Bu konuyla alakalı başka herhangi bir hatırlatma mektubu gelmeyecektir. 
1 Haziran 2019 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında doğmuş çocuğun 
kardeşleriyle aynı ilkokula gitme garantisi ancak 1 Subat önce yapılmış olan 
müracaatlar için geçerlidir.  
  
Herhangi bir sorunuz varsa 024-3602022 numaralı telefonu hattını arayarak 
Schoolwijzer ile irtibata geçebilirsiniz.   
Not: Schoolwijzer ile gerçekleşecek her görüşme Hollandacadır.  
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In de vorige nieuwsbrief van 23 november jl. heeft Monique Fransen-Beumers haarzelf voorgesteld 
en daarbij is vergeten te vermelden dat zij als intern-begeleider bij De Oversteek werkzaam is. 

 
 

 
 
 
 

Ook hebben we al leuk nieuws te melden voor 2023 vanuit de schoolreis commissie. 
Wij willen jullie alvast de data doorgeven van de schoolreisjes voor dit schooljaar: 
  

 
Groep 1 en 2: Maandag 8 mei 
Groep 3 en 4: Donderdag 11 mei 
Groep 5 en 6: Donderdag 11 mei 
Groep 7 en 8: Dinsdag 16 mei 
  
Verdere informatie zal volgen in de  
weken voorafgaand aan de schoolreis. 
 

 

 

 


