
 

  
  
  
  
  

 

  

Nummer 9 – 20 april 2022 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

• Agenda 
• Van groep 6A 

• Van groep 1/2  
• Nieuws van de MR 
• Van groep 3B 

• Nieuws van de OV 
• Groepen samen 

knutselen 
• Schoolvoetbal 
• Bibliotheek 

 
Beste ouder(s) , verzorger(s), 
 
Staat de mei vakantie voor de  deur wordt er in 
politieke kringen over gesproken om de 
zomervakantie in te korten en de kerstvakantie te 
verlengen met een week. Nogmaals wordt 
duidelijk dat onderwijs in beweging blijft. Dit 
voorstel zal weer leiden tot een aantal voor en 
tegens die dan weer moeten worden afgewogen 
om te komen tot een “juiste” beslissing.  
 
In januari is er door Centerdata, in opdracht van 
OCW, een onderzoek gedaan naar het 
personeelstekort in het onderwijs. De tekorten 
aan leraren bedraagt 9100 FTE.  Een zorgelijke 
situatie. Met elkaar moeten we gaan nadenken 
hoe we dit probleem kunnen oplossen. Voorop 
staat dat de leerling, centraal, geen last mag 
hebben van deze problematiek(en). 
 
Kansrijk adviseren richting Voortgezet Onderwijs 
is de boodschap en dit is gelukkig gebeurd. Door 
het actief volgen, gedurende de basisschool 
periode, van de leerling, kan er een onderbouwd 
advies worden gegeven. Leerlingen uit de 
groepen 8 zitten in de Cito “stress”. De toekomst 
hangt hier echter niet van af. 
 
De mei vakantie staat voor de deur en hier gaan 
wij van genieten. Op de achtergrond blijven 
echter een aantal vragen/problemen spelen, zij 
houden zich niet aan de schoolvakanties. 
 
Fijne vakantie en een gezellige Koningsdag. 
 
Arno Lippmann  
  



 

 
 
 

 
 
22 april Koningsspelen, continurooster 
  Groepen 1, 2 en 3 om 12.00 uur uit, groepen 4 t/m 8 om 14.00/14.10 uur uit 
25 april Start meivakantie 
09 mei  1e dag na de meivakantie 
10 mei  Groepen 5 + 6 op schoolreis 
12 mei  Groepen 3 + 4 op schoolreis 
17 mei  Groepen 1/2 op schoolreis 
19 mei  Groepen 7 + 8 op schoolreis 
24 mei  MR vergadering 
25 mei  Nieuwsbrief komt uit 
26 + 27 mei Hemelvaart vrij 
 

 
 
Markt voor Oekraïne 
Op vrijdag 25 maart hebben wij met onze 
klas (groep 6A) een markt georganiseerd op 
het kleuterplein. Alle kinderen uit de klas 
hadden iets bedacht waarmee ze geld 
konden verdienen. Er was van alles te koop 
op de markt wat we zelf hadden gemaakt. 
Bijvoorbeeld: koekjes, wafels, limonade, cup-
cakes, taart, maar ook armbandjes met 
letters en loombandjes. Ook was er een kraampje waar je geld kon verdienen door een 

voetbal hoog te houden of voor het spelletje 
‘bottle flip’. Alles was te koop voor 50 cent. In 
totaal hebben we €278,60 opgehaald. De hele 
opbrengst hebben we gedoneerd aan Giro555 
voor Oekraïne.  
Groep 6A 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Met de klas hebben we geknutseld rondom 
Pasen. 
We hebben ook paaseieren gezocht en 
opgegeten. In de klas was het versierd met 
paastakken en mooie versieringen. 
Hiernaast een prachtige verf tekening van de 
paashaas! 
 
Gemaakt door twee meiden van groep 1-2B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens de vergadering hebben we gesproken over de sollicitatieprocedure voor nieuwe 
leerkrachten en het vervangingsbeleid. Ook is de evaluatie en de voortgang van het traject 
met RID aan bod gekomen. De directie zal contact opnemen met RID over hoe de 
terugkoppeling naar ouders gaat plaatsvinden. Vanuit Conexus is besloten de vouchergelden 
stop te zetten. We hebben onze zorg geuit hoe de kinderen (en de betreffende 
groepen/leerkrachten), die daar toe nu toe gebruik van konden maken, nu de juiste 
begeleiding gaan krijgen. 
  



 

 
 

 
 
 
Bezoek veeteeltbedrijf 
Vrijdag 15 april bracht groep 3B een bezoek aan  
veeteeltbedrijf Derks in Overasselt. De kinderen  
leerden daar heel veel over koeien, kalfjes en  
wat er allemaal komt kijken bij de melkproductie.  
Zo weten we nu hoe de melk van de koe uiteindelijk  
in de winkel terecht komt en welke producten er 
allemaal van melk gemaakt worden. De kinderen 
moesten opdrachten doen, mochten de koeien eten 
geven, kalfjes aaien en even in een tractor zitten. 
Ook mochten er zuivelproducten geproefd worden 
en ten slotte was er nog een quiz. Het was even 
wennen aan de geur van het boerenleven, maar 
wat  hebben we genoten van deze eerste excursie 
sinds corona! 
  



 

 
 

 
 
 

 
De oudervereniging zoekt versterking! 
  
Wie schrijft die blijft! Secretaris gezocht 
De oudervereniging is op zoek naar een secretaris met ingang van het nieuwe schooljaar. Je 
moet dan denken aan werkzaamheden als de OV mail beheren, de agenda en de actielijsten 
van de vergaderingen opstellen en bijhouden. 
Mocht je interesse hebben of meer informatie willen, dan kun je een mail sturen naar: 
oversteekov@conexus.nu 
  
  
Betrokken ouders gezocht 
De oudervereniging is op zoek naar betrokken ouders die een actieve bijdrage willen leveren 
aan belangrijke, bijzondere en feestelijke gebeurtenissen op school. 
Globaal gaat het om 5 vergaderingen per jaar en deelname in een commissie is gewenst. 
Het gaat om o.a. de volgende commissies/ activiteiten: 

• Sinterklaasviering 
• Kerstviering 
• Fotograaf 
• Carnaval 
• Lentefeest 
• Koningsspelen 

• Startfeest 

• Schoolreisje 
• Etc. 

  
Mocht je interesse gewekt zijn, dan kun je een mailtje sturen naar: oversteekov@conexus.nu 
We hopen je te mogen begroeten als nieuw lid van de OV. 
  
 
  

mailto:oversteekov@conexus.nu
mailto:oversteekov@conexus.nu


 

 

 

 
 

Foto's van de knutselmiddag groep 8A en groep 1-2 B. 
We hebben met beide groepen een super middag gehad.  

  



 

 
 
 
 

 
 
KNVB schoolvoetbaltoernooi 
 
Afgelopen woensdag 30 maart en 6 april deden we met de Oversteek mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi bij V.V de Bataven in Gendt. We speelden met zes meisjesachttallen 
en zeven jongensachttallen. Het was fantastisch om te zien met hoeveel enthousiasme er 
werd gestreden voor de winst. Uiteindelijk wisten de meisjes de finaleronde te bereiken, 
waarin ze een verdienstelijke tweede plaats behaalden. De jongens wonnen het toernooi in 
Gendt en beide achttallen mogen zich nu gaan opmaken voor de wedstrijden op 18 mei bij 
Quick Nijmegen. Daar spelen zowel de meisjes als de jongens om het kampioenschap van 
Zuid- Gelderland. 
 
We willen namens de 
schoolvoetbalcommissie iedereen 
bedanken voor de goede support, het 
rijden, coachen en wassen van de 
tenues. Hopelijk is onze missie nog niet 
afgelopen en komt u allen weer kijken 
naar de kanjers die verder zijn gekomen, 
zonder alle andere teams tekort te doen. 
 
 
Vriendelijke groet Kim en Dirk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
Vrolijke Verhalenweek voor Ukkies 
 
Voor peuters en kleuters staan er in mei bij de Bibliotheek Gelderland Zuid allerlei vrolijke 
voorstellingen op het programma. Tijdens de Vrolijke Verhalenweek voor Ukkies kunnen 
kleintjes op 18 mei in Bibliotheek Oosterhout-De Klif luisteren naar de voorstelling ‘De 
Bullebak’ van Theaterproducties Letter Belangrijk. Want wat is er nu leuker dan luisteren 
naar een verhaal dat zich voor je neus afspeelt?  
 
De voorstelling ‘De Bullebak’ gaat over mensenkind Mees. Mees houdt heel erg van lezen. 
Maar dan is ze ineens haar lievelingsboek kwijt! ’s Nachts komt ze Bo de Bullebak tegen. 
Bullebakken behoren tot een bijzondere griezelfamilie die kwijtgeraakte boeken 
terugbrengen bij kinderen. Bo is op zoek naar een geschikte kandidaat om de 
Bullebakfamilie uit te breiden. Maar is Mees wel een geschikte Bullebak?  
 
Deze interactieve en muzikale voorstelling duurt van 15.00 tot 15.30 uur. De voorstelling is 
geschikt voor kinderen vanaf vier jaar. Een kaartje kost € 3,- voor bibliotheekleden en € 4,- 
voor overige bezoekers. Kaartjes zijn verkrijgbaar via https://www.obgz.nl/agenda/vvvu-
bullebak-18mei.html of in de bibliotheek zelf.  
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