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Inmiddels is wel bekend dat het niet eenvoudig is 
om vacatures in het onderwijs in te vullen. Niet 
alleen in het westen van het land is het een 
probleem om een leerkracht voor de groep te 
krijgen, wij maken het nu aan den lijve mee. Het 
vervangen van collega’s die een andere baan 
hebben gevonden is geen eenvoudige zaak. 
Meerdere scholen binnen ons bestuur hebben 
vacatures open staan waarin zij zoeken naar een 
enthousiaste leerkracht. Het tekort van 
leerkrachten wordt mede veroorzaakt doordat 
leerkrachten op NPO, tijdelijke, gelden zijn 
aangenomen en al worden ingezet. Naast dit 
gegeven is het een feit dat ook het aantal 
studenten aan de Pabo’s is afgenomen. Enkele 
jaren geleden werd er al gewaarschuwd voor het 
dreigende tekort echter zijn toen onvoldoende 
maatregelen genomen om dit dreigende tekort te 
voorkomen. Ondanks het feit dat het een prachtig 
beroep is met vele voordelen blijkt het nodig te 
zijn om het nog aantrekkelijker te maken om in 
het onderwijs te gaan werken.  
Dat Corona er voor zorgt dat het nog duidelijker 
wordt dat er een tekort aan leerkrachten is moge 
duidelijk zijn. Als school proberen wij zoveel 
mogelijk te voorkomen om kinderen naar huis te 
sturen vanwege het feit dat er geen beschikbare 
vervanger is maar helaas is dit niet altijd mogelijk. 
Kinderen thuis laten blijven is het laatste 
redmiddel maar dit is niet altijd te vermijden.  
Hebt u interesse om eventueel het zij-instroom 
traject te gaan volgen om in het onderwijs te gaan 
werken? Ik nodig u van harte uit om eens langs te 
komen om te zien wat een mooi beroep wij 
hebben! 
 
Arno Lippmann  
 



 

 
 
 

 
 
2 februari studiedag, alle kinderen vrij 
3 februari rapport groep 8 
Week 6 definitief advies gesprekken groep 8 
16 februari rapport groepen 1 t/m 7 
Week 7,8, 10   rapportgesprekken 
21 februari studiedag, alle kinderen vrij 
23 februari nieuwsbrief komt uit 
25 februari Carnaval op school, continurooster tot 14.00/ 14.10 uur 
Week 9 Voorjaarsvakantie 
 
 
 

 
 
Enquête tevredenheid 
Om het jaar nemen wij een enquête rondom de tevredenheid 
af. Dit doen we bij ouders, leerkrachten en bij de leerlingen. 
We merken dat met name de respons vanuit ouders laag is. 
In overleg met de MR hebben we daarom besloten om jullie 
te vragen de ouderenquête op school in te vullen. Dat kan 
voorafgaand aan de 10-minuten gesprekken. De leerkrachten 
zorgen dat er Chromebooks klaar staan op de gang, met 
desinfecteerdoekjes. Als iedereen  zo’n 5 minuten voor het 
gesprek op school is kan de enquête op de gang ingevuld 
worden. 
We willen jullie alvast hartelijk bedanken voor de moeite. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

 
 
Groepen 8 naar het Citadel 
Met de veiligheidsadviezen zoveel mogelijk in acht genomen hebben de kinderen van groep 
8 gisteren een bezoek gebracht aan het Citadel college. 
Hoe fijn was dat! Toch nog even ‘live’ op een middelbare school rondlopen!! 
Wij hebben kinderen zien genieten en tot rust zien komen omdat het toch wat minder ‘eng’ 
was. 
 
Alle kinderen hebben 3 lessen gevolgd van 30 minuten, daarin hebben 
ze even kunnen ervaren hoe het is om een bel te horen, naar een lokaal 
te lopen en met verschillende docenten te werken. 
Bij Economie en Ondernemen heeft een deel van de kinderen met 
diverse leskisten een opstelling voor een etalage gemaakt. 
Dit gebeurde in goed overleg, in 10 minuten en met veel plezier! 
 
Hopelijk dat het volgend jaar weer tot de ‘normale’ activiteiten behoort. 
We hebben weer gezien hoe belangrijk het voor de kinderen is. 
   
  



 

 
 
 

 
 
 
MR vergadering van 11 januari 2022: 
Tijdens deze vergadering hebben we ingestemd met 
de besteding van de NPO gelden.  
Daarnaast hebben we het in deze vergadering gehad 
over hoe we ons als school beter kunnen profileren  
voor nieuwe en huidige ouders. We hebben ideeën ingebracht. 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen 
dat wij al langer bezig zijn met de status van de  
klimaatbeheersing in de schoolgebouwen.  
Wij hebben hierover op dit moment geen updates te melden. 
 
 

 

 
 
 

Afname CITO toetsen 
Zoals u waarschijnlijk weet worden in deze weken de CITO toetsen 
afgenomen. 
We houden er rekening dat er regelmatig kinderen of groepen in 
quarantaine zijn. Voor deze kinderen gaan we ons best doen om 
het op een later moment in te halen. Mochten er onverhoopt 
toets resultaten op het rapport van uw kind missen dan zal de 
leerkracht van uw kind het alsnog met u delen op een later tijdstip. 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van OBS De Oversteek, 
  
Na bijna 12 jaar met veel plezier op OBS De Oversteek gewerkt te hebben, neem ik binnenkort 
afscheid. Ik ga een nieuwe uitdaging aan als intern begeleider op basisschool De Hoeven in 
Beuningen. Tussen nu en de voorjaarsvakantie zal ik mijn werkzaamheden op De Oversteek 
afronden. Graag wil ik jullie, ouders/verzorgers en alle kinderen bedanken voor de prettige 
samenwerking en het gestelde vertrouwen in mij als intern begeleider. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eelke van Kuijk 

 
Beste ouders, 
 
Ik ga afscheid van jullie nemen. 20 Jaar heb ik met veel plezier op de Oversteek gewerkt. Ik ben als 
jong broekie hier binnengekomen op de Oversteek. Al die jaren heb ik veel kinderen voorbij zien 
komen, met hun ouders. Ik heb veel mooie herinneringen gemaakt en heel veel ervaring opgedaan. 
Voor mij, is het na al die jaren, tijd voor iets nieuws. Ik ga een nieuwe frisse start maken. 1 Februari 
start ik als leerkracht van groep 7 en 8 in Millingen. Ik kijk daar enorm naar uit. Maar, ik kijk nu vooral 
terug op een fijne tijd op de Oversteek. 
Beste ouders, lieve kinderen en fijne collega’s, bedankt voor alle mooie herinneringen, bedankt voor 
de mooie tijd! Wie weet tot ziens!  
 
Vriendelijke groeten, 
Rian Selissen de Graaf 

 
Altijd jammer als je afscheid moet nemen van collega’s. Zeker zo midden in het schooljaar. We 
begrijpen de keuze van Rian en Eelke. Zij hebben beiden een lange staat van dienst op De Oversteek 
en hebben een nieuwe uitdaging gevonden. Beiden hebben aangegeven dat het een lastige beslissing 
was. Na vele jaren met plezier hier gewerkt te hebben kiezen ze voor een andere school. 
Alhoewel wij hen gaan missen wensen we ze veel plezier en succes op hun nieuwe werkplek!  

 
Namens het team van OBS De Oversteek 

  



 

 
 
 

  
 
De inzet van de NPO gelden op basisschool De Oversteek. 
De Corona-crisis trekt diepe sporen in het onderwijs. Leerlingen en leraren gaan door een 
jojo van lock-downs, thuisonderwijs en toch weer naar school. Ondertussen lopen de 
achterstanden in het hele onderwijs op en dat raakt kwetsbare kinderen het hardst. 
Elke school die met een goed plan komt dat gebruik maakt van effectief bewezen 
interventies krijgt geld. Die keuzes moeten breed gedragen zijn binnen de scholen, onder 
meer met instemming van de medezeggenschapsraad. Leraren en schoolleiders zijn 
daarmee aan zet. 
Basisschool De Oversteek is na toekenning van de gelden in gesprek gegaan met het team 
om te komen tot een gemeenschappelijk programma wat daarna zou moeten worden 
aangeboden aan de MR. 
Voor het team stond voorop dat het geld bestemd moest worden voor de leerlingen die 
afwijken van de ontwikkel-lijn waarbij Corona als vermoedelijke oorzaak kan worden 
aangewezen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het incidenteel geld 
betreft dat niet structureel kan worden ingezet. 
Voor de start van schooljaar 2021-2022 werd door de MR-instemming verleend voor 2 
interventies: 

- Effectieve inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Gesignaleerde 

achterstanden, op het gebied van rekenen, spelling en lezen, bij specifieke kinderen 

aanpakken. RID (externe partij) gaat in 2 handelingsperioden van elk 10 weken aan het werk. 

De ouders van de leerlingen die extra ondersteuning gaan krijgen worden zijn geïnformeerd 

door de leerkracht van de groep. 

- Kinderen voelen zich veilig en in balans. Het gevoel van gemis tijdens de Corona periode 

heeft ruimte gekregen en is verwerkt. Middels creatieve uitingen het gevoel van gemis een 

plek geven en daarmee verwerken. Middels creatieve disciplines zoals, circus, muziek, dans 

en creatief schrijven uiten kinderen hun gevoel. De Lindenberg (externe partij) is de partij die 

de verschillende disciplines, door middel van workshops, gaat aanbieden. 

 
Na de zomervakantie en bij aanvang van het nieuwe schooljaar (2021-2022) is de directie in 
gesprek gegaan met de vraag aan het team, per bouw, wat de overige “ wensen “ waren om 
als interventie in te gaan zetten om de vermeende achterstanden aan te pakken. 
  



 

 
 
 
 
Inmiddels is het plan voorgelegd aan de MR en goedgekeurd en gaan de volgende 
interventies starten of zijn inmiddels gestart: 

- Behandelen van de achterstand in de motorische ontwikkeling van kleuters. Betreft de grove 

en fijne motoriek. Na screening gaan therapeuten wekelijks aan de slag. Fysiotherapie De Enk 

gaat de screening en de begeleiding doen. De ouders van de leerlingen die hiervoor in 

aanmerking komen zullen door de leerkrachten van de groep worden geïnformeerd. 

- Optimaliseren van het pedagogisch klimaat in de klassen en het aanbrengen van een            

rode draad door de hele school. Het aangeven van kaders waarbinnen gewerkt kan   worden      

Hierdoor wordt er meer een gemeenschappelijke taal gesproken. Opvoeddeskundige Anne-
Marie Stevens gaat door middel van screening en observaties en “coaching on the floor” ons 
hierbij helpen. 
- Inzet van een extra onderwijsassistent die extra ondersteunende activiteiten verricht 
waardoor de leerkracht tijd en ruimte krijgt om in een kleinere groep en /of individueel 
verlengde instructie kan geven of kind-gesprekken kan houden.  
-Inzet van een extra leerkracht die in de bovenbouw extra ondersteuning gaat geven met 
begrijpend lezen.(voortzetting van de ondersteuningsgroep). 
 
Helaas is het nog niet gelukt om invulling te geven aan de volgende  “wensen”. Het tekort 
aan personeel in onderwijsland is duidelijk merkbaar. Wij blijven echter op zoek naar 
mensen die deze vacatures zouden kunnen gaan invullen: 
-Vakleerkracht muziek die regelmatig de lessen muziek gaat verzorgen in de verschillende 
groepen. De vacature is uitgezet bij de Lindenberg. Tot op heden geen reactie. 
-Combi- functionaris: ondersteuning van de zorg binnen school ter vervanging van de 
groepsbezoeken. Koppeling naar de bevindingen van de audit van Expertis 2021.  
 
Arno Lippman 
Januari 2022 
 
  



 

 
 
 

 
 
 
Let op! 
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019?  
Dan dient uw kind vóór 1 maart 2022 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 
2022-2023. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.  
Heeft u al een kind op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019, bij aanmelding vóór 1 maart 
2022, de garantie op plaatsing op dezelfde school. 
 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22  
 

 دليل مدرستي .نيميخين

 انتبه!!

..؟2019حزيران 1و  2018حزيران  1هل طفلك ولد بين   

( اذار في دليل المدرسة للعام1اذن يجب عليك تسجيل طفلك قبل )  

2023 2022 

 يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي : 

WWW.SChoolwijzernijmegen.nl 
 لن تتلقى رسالة تذكير عند تسجيلك 

 هل لديك من قبل طفل في المدرسة!؟

( آذار بالتسجيل.1في هذه الحالة سيتم وضع األخوة االشقاء في نفس المدرسة فقط إذا تقدمتم قبل )  

0243602022أذا لديكم مزيد من األسئلة ...يرجى االتصال بالدليل االمدرسة على الرقم التالي:   
 
 

Lütfen dikkat! 
1 Haziran 2018 ila 1 Haziran 2019 arasında doğmuş çocuğunuz varsa, 2022-2023 eğitim ve öğretim 
yılı için 1 Mart 2022 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 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında doğmuş çocuğun kardeşleriyle aynı ilkokula 
gitme garantisi ancak 1 marttan 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. 

  

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/


 

 
 
 

 
Bijdrage van Marjon van Klaveren jeugdverpleegkundige, GGD Gelderland-Zuid. 

 

De ontwikkeling van het zicht van je kind gaat door tot hij/zij ongeveer tien jaar is. Als je kind niet goed kan zien, zegt je 

kind dat soms zelf. Het kan ook naar voren komen bij het oogonderzoek  door de jeugdgezondheidszorg. Ook kan het dat 

de leerkracht, of jij als ouder, merkt aan het gedrag van je kind dat hij/zij niet goed ziet.  

 

Hoe weet je of je kind slecht ziet? 
Er zijn tekenen waaraan je kunt zien dat je kind problemen heeft met de ogen. Bijvoorbeeld als je kind: 

 

• met de ogen knijpt als hij/zij naar dingen in de verte kijkt 

• dingen altijd heel dichtbij houdt om ernaar te kijken 

• je kind klaagt over hoofdpijn 

• kleuren anders lijkt te zien dan anderen 

• niet lang achter elkaar met kleine voorwerpen kan spelen  

• veel struikelt, terwijl je kind voorzichtig genoeg doet 

• af en toe scheel kijkt 

• letters of woorden overslaat 

• presteert onder het niveau dat hoort bij zijn of haar leeftijd 

 

Beeldschermen en de ontwikkeling van de ogen                                                               Om je kind gezond te laten opgroeien is 

het belangrijk dat je kind veel buiten speelt.  En dat je kind niet te veel tijd achter elkaar voor een beeldscherm zit. 

Oogartsen wijzen op het gevaar van bijziendheid. Daarom geven zij het volgende advies: kijk na 20 minuten 

beeldschermtijd altijd minstens 20 seconden in de verte. En speel elke dag minstens 2 uur buiten sport. Door deze 20-20-2 

regel verklein je de kans op bijziendheid.  

 

Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen 

met onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: 

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/  

 

 
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik ben er voor allerlei 
vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding, vragen 
rondom corona of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Je kan mij bellen of mailen voor een 
afspraak. 
Telefoon:06-41591468 
E-mail:mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

 
 

https://www.opvoeden.nl/oogtest-72/
https://www.opvoeden.nl/jeugdgezondheidszorg-129/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/

