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De scholen zijn weer begonnen!
Na een vakantie met veel zonneschijn zijn afgelopen
maandag de scholen in onze regio weer gestart. De
klassen waren opnieuw ingericht, de vloer was geboend
en wij waren er klaar voor om de leerlingen te
ontvangen voor het begin van schooljaar 2020-2021.
Vanwege het coronavirus was het helaas niet mogelijk
om de ouders mee de school in te laten gaan en
moesten de ouders buiten de school afscheid nemen.
Heel vervelend om op afstand te zien dat leerlingen, uw
kind(eren), onwennig naar een “onbekende” leerkracht
moesten lopen en u, als ouder, niet even uw kind kon
troosten of geruststellen. Helaas vragen de landelijke
richtlijnen om deze maatregel.
Gelukkig bleek dat het onwennige van de maandag op
dinsdag al verdwenen te zijn en liepen kinderen al heel
zelfstandig naar de leerkracht. Het leek net alsof
sommigen al jaren op school zaten terwijl zij gisteren
de eerste dag naar school waren geweest. Graag wil ik
ook de ouders een compliment maken vanwege het feit
dat zij keurig op afstand bleven.
Samen gaan wij er een prachtig jaar van maken !
Via de nieuwsbrief, in een nieuw jasje, houden wij u op
de hoogte van alle zaken die zich afspelen op en
rondom onze school. Informatie die niet lang op zich
kan laten wachten, denk aan vervanging, mededelingen
rondom corona etc. communiceren wij via Social
Schools.
Het team van De Oversteek wenst de leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en overige lezers van deze
nieuwsbrief een mooi schooljaar toe.
Arno Lippmann

Week 36, 37, 38

Oudergesprekken

7 september,
20.30 uur

Algemene ledenvergadering en
oudervereniging vergadering

8 september

Studiedag, alle leerlingen vrij

Week 39, 40

Kamp groepen 8

22 september

MR-vergadering

30 september

Start Kinderboekenweek

Op 8 september heeft het team van De
Oversteek een studiedag. De leerlingen zijn
deze dag vrij.

Leerkrachten zijn net mensen en daardoor
bestaat de mogelijkheid dat zij door ziekte niet
kunnen - of soms mogen - werken.

De inhoud van deze studiedag is: Vraag het
de kinderen. Binnen dit traject neemt het
team de pedagogische basishouding van de
leerkrachten onder de loep, die het
zelfstandig functioneren van kinderen
stimuleert. Het team gaat hierin een
eenduidige lijn ontwikkelen door de gehele
school.

Op het moment dat een leerkracht zich ziek
meldt, gaan wij op zoek naar vervanging. In
verband met het tekort aan leerkrachten - en
dus ook aan invallers die in de vervangingspool
zitten - is het niet altijd mogelijk om vervanging
te regelen.

Binnen onze school is zelfstandigheid een
belangrijke pijler. Het onderwijs vraagt steeds
meer om uit te gaan van verschillen tussen
kinderen en passende instructies te verzorgen
voor kinderen. Hierdoor is het belangrijk dat
kinderen zelfstandig kunnen werken,
organiseren en plannen.
Wij willen ons blijven ontwikkelen om uw kind
dat onderwijs te bieden wat het verdient.

U mag van ons verwachten dat wij alle moeite
zullen doen om vervanging te regelen. Indien
het regelen van vervanging niet lukt, moeten
leerlingen thuis opgevangen worden en kunnen
zij niet naar school.
Het samenvoegen van groepen wordt in de
coronaperiode ten zeerste afgeraden. Dat doen
wij dus ook niet.
Via Social Schools proberen wij u zo tijdig
mogelijk te informeren.

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie *
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie *

19 oktober - 23 oktober
21 december 2020 - 1 januari 2021
15 februari - 19 februari
5 april
27 april
3 - 14 mei
24 mei
19 juli - 27 augustus

* Let op: deze vakantie wijkt af van het rooster zoals dat op de OC&W-site staat vermeld!
Data studiedagen schooljaar 2020-2021
Dinsdag 8 september 2020
Vrijdag 16 oktober 2020
Donderdagmiddag 11 februari
Dinsdag 13 april 2021
Maandagmiddag 31 mei 2021
Deze data kunt u ook altijd terugvinden in de agenda van Social Schools.

Vanaf volgende week worden er weer oudergesprekken gevoerd.
Omdat de meeste ouders te maken hebben met nieuwe leerkrachten hebben we er samen voor gekozen
deze gesprekken wel in de school te voeren. U kunt zich hiervoor inschrijven via Social Schools. De
leerkrachten hebben de inschrijflijsten reeds opengezet.
De leerkrachten willen graag alle ouders spreken. Kent u de leerkracht al? Ook dan spreekt hij of zij u
graag. Tijdens dit eerste gesprek vertelt u zo veel mogelijk over uw kind. Dit is van belang voor een
goed verloop van het schooljaar. De gesprekken duren 15 minuten.
We hebben voor een goed en veilig verloop uw medewerking nodig en hebben richtlijnen opgesteld.
We vragen u:
- met één ouder per leerling te komen (de leerkracht gaat – helaas - niet met beide ouders in gesprek).
- de ingang en looproute te volgen zoals uw kind dat ook doet.
- op veilige afstand - 1,5 meter - van elkaar en de leerkrachten te blijven.
- in de gang te wachten op de daarvoor neergezette stoel.
- op tijd te komen zodat we volgens planning kunnen werken en daardoor zo min mogelijk ouders in de
school hebben.
- na het gesprek gelijk het gebouw te verlaten.
Komt u uit een oranje of rood vakantiegebied? Dan vragen we u om pas in de 2e of 3e week uw gesprek
in te plannen.
Heeft u of iemand in uw gezin corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en plan met de
leerkracht(en) een nieuwe afspraak.
Mocht u om welke reden dan ook niet naar school willen of mogen komen, laat dit dan aan de leerkracht
van uw kind weten. Deze zal dan, in overleg met u, een andere afspraak maken.

In de vakantie is juf Eliza bevallen van een
gezonde zoon, Otto. Moeder en kind maken het
goed.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Max Keuben. Ik ben 24 jaar en sinds kort
afgestudeerd aan de Pabo in Nijmegen. Vanaf het
begin van dit schooljaar zal ik draai ik groep 7B op de
maandag en groep 7A op de donderdag en vrijdag. Ik
ben ontzettend benieuwd naar de school en de
kinderen en heb onwijs veel zin om te beginnen!
Groetjes Max

Herdenking Waalmonument
Als school hebben wij het Waalmonument op de Oosterhoutsedijk geadopteerd. De groepen 7
dragen zorg voor het monument.
Ieder jaar organiseert de school op 20 september een herdenking met de kinderen en de veteranen,
de Amerikaanse ambassade en de Gemeente Nijmegen. Dan herdenken we de Waaloversteek van
20 september 1944, waarbij de geallieerden in canvasbootjes de Waal over zijn gestoken. Velen zijn
hierbij omgekomen.
Voorgaande jaren was er 's morgens een programma op school, waarin de kinderen, de veteranen
en hun familieleden en de Amerikaanse ambassadeur elkaar ontmoetten. ’s Middags was er een
meer officieel programma op de dijk, waar ook de burgemeester bij was.
Vanwege de corona-maatregelen hebben we ervoor gekozen om de herdenking dit jaar op een
andere manier vorm te geven.
In de klassen zullen wij zoals altijd veel aandacht besteden aan een stuk geschiedenis rondom
Market Garden en De Waaloversteek. We gaan samen met de kinderen in gesprek en kijken hoe we
les kunnen trekken uit alles wat er gebeurd is. We hebben het over vrijheid en proberen een
vertaalslag te maken naar het heden. We verwerken alle opgedane kennis in presentaties,
fotografie, film, tekeningen, kunstwerken, gedichten, muziek en nog veel meer. We zullen een mooi
eerbetoon maken met de kinderen en dat op een creatieve manier doen. Deze zal te zien zijn op
onze facebookpagina en verstuurd worden aan alle genodigden en ouder(s) en verzorger(s) van de
groepen 7.

Schoolkamp groepen 8
Zoals zoveel dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse activiteiten hebben we ook het schoolkamp voor groep 8
goed besproken, vooral over het al dan niet doorgaan daarvan.
Momenteel zijn er geen beperkende maatregelen of adviezen die maken dat we het kamp moeten
uitstellen of zelfs helemaal moeten afblazen. Zolang we in onze kampbubbel blijven kan het doorgaan!
Het RIVM heeft een (concept)protocol uitgeschreven t.a.v. van vakantiekampen en schoolkampen. Alle
maatregelen/adviezen die hierin staan t.a.v. hygiëne, ventilatie, contacten en activiteiten zullen we in acht
nemen.
We hebben wel met elkaar overwogen om het kamp uit te stellen tot het voorjaar maar de garantie dat we
het kamp dan zonder voorzorgsmaatregelen kunnen draaien is er niet. Vandaar onze keuze om, volgens
onze jaarplanning in week 39 en 40, op kamp te gaan.
Wij maken bewust de keuze om het kamp voor groep 8 aan het begin van het schooljaar te doen. Het
versterkt de band tussen leerkracht en de kinderen en de kinderen onderling. De opgedane ervaringen en
saamhorigheid zorgen ervoor dat er een hechtere basis ontstaat. Daarbij is het een fijne start van het
schooljaar waar de kinderen ieder jaar met heel veel plezier naar toe werken maar ook op terugkijken. In
de jaarboeken wordt het schoolkamp door de kinderen heel vaak genoemd als hoogtepunt van 8 jaar
basisschool!
Zoals met alle lange termijn planningen kunnen we niet met zekerheid zeggen of het uiteindelijk allemaal
doorgaat (beperkende maatregelen door Covid-19) maar de intentie is er zeker!

Als ouder op basisschool De Oversteek ben je lid van de oudervereniging. Met zijn allen zorgen we voor
een extra leuke schooltijd met behulp van de ouderbijdrage. Naast de bijdrage kunnen we ook
praktische hulp gebruiken. Dus kun je een van onze activiteiten ondersteunen met je bijdrage? Dan
horen we dat graag. Kortom alle organisatietalent, financiële kunde, communicatietalent, praktische
ondersteuning, alle creativiteit is welkom.
Wil en kun je iets bijdragen, laat het ons dan weten op OversteekOV@conexus.nu
Op maandag 9 september is om 20:30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).
In verband met alle coronamaatregelen kiezen we er als oudervereniging voor deze eerste vergadering
te laten plaatsvinden in de aula van locatie dependance.
Tijdens deze vergadering bespreken we de begroting van het komend schooljaar en wordt de hoogte
van de ouderbijdrage vastgesteld. Ook verdelen we de activiteiten onder in commissies waarbij we
school ondersteunen en helpen met organiseren. Ben je geïnteresseerd, heb je ideeën of wil je ook
meehelpen dan ben je van harte welkom!
Maandag 7 september 20:30 uur in de aula van de dependance

Kinderboekenweek
Stap in de Kinderboekencarrousel en maak een
ritje vol plezier! Na een warm welkom volg je in
kleine groepjes een uitgestippelde route. Je gaat
aan de slag met een creatieve workshop, hangt
aan de lippen van een verhalenverteller en loopt
de deur uit met een paar hele toffe boekentips op
zak. En wie weet win jij wel een prijs bij de
Kinderboekenquiz! Een supertof programma
bomvol boeken en verhalen.
Voor kinderen vanaf 6 jaar
30 september 2020, van 14:30 tot 15:45
en van 16:00 tot 17:15
Kosten: Leden €6,50 | overige bezoekers €7,50
Bibliotheek Oosterhout – De Klif
In overeenstemming met de RIVM
richtlijnen, hanteren we voor deze activiteit
een maximum van 45 kinderen en 30
volwassen
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.obgz.nl

Leergeld Nijmegen helpt
Steeds meer ouders kunnen de activiteiten die
scholen en clubs organiseren voor hun kinderen
niet betalen. Zoals sporten, zwemles en
dansles. Ook de bijdrage die de school vraagt
voor activiteiten en schoolreizen kunnen niet
alle ouders betalen. Leergeld Nijmegen kan
deze gezinnen helpen. Deze kinderen kunnen
dan gewoon meedoen. We helpen ouders met
kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die in
Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben.
Wilt u weten of uw gezin recht heeft op hulp van
Leergeld Nijmegen? Meld u dan aan bij Leergeld
Nijmegen. Dat kan op de website:
http://www.leergeldnijmegen.nl/
Ook als u werkt en een laag inkomen heeft, kan
Leergeld Nijmegen u helpen.
Contact met Leergeld Nijmegen
telefoon: 024 323 76 44. Bereikbaar op
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur.
e-mail: info@leergeldnijmegen.nl
website: www.leergeldnijmegen.nl

Vanuit De Lindenberg
Creatief met korting bij de Lindenberg
Lindenberg Cultuurhuis is dé plek in Nijmegen om je creatieve talent te ontwikkelen. Leer een
muziekinstrument bespelen, zing als een popster, doe mee met een musical, maak je eigen
beeldhouwwerk of krijg de coolste streetdance moves onder de knie. Het gebouw en de cursussen
zijn zo ingericht dat ze ‘coronaproof’ zijn.
Als je benieuwd bent geworden naar een cursus is er van 7 t/m 11 september de Proeflessenweek.
Vanaf 30 augustus kun je je inschrijven voor een gratis proefles tijdens deze week. Zo kom je meer
te weten over de cursus en de docenten. Lees er meer over op:
https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/
Wat niet iedereen weet is dat je veel korting kunt krijgen op cursussen. Via Stichting Leergeld wordt
zelfs vaak de hele cursus vergoed! Ook krijg je korting als er drie of meer gezinsleden een cursus bij
de Lindenberg volgen, en als je meerdere jaarcursussen in dans volgt krijg je tot wel 30% korting.
Lees hier meer over de kortingen: https://www.delindenberg.com/kortingen-op-cursussen en zoek
een cursus bij de Lindenberg die bij je past op https://www.delindenberg.com/cursussen/zoek-eencursus/
Jeugdtheater van De Lindenberg
Joepie! Het jeugdprogramma van de Lindenberg staat online! Ontdek de meest ontroerende,
muzikale, grappige, avontuurlijke en stoere kindervoorstellingen die t/m december 2020 in de
Lindenberg te zien zijn. We verklappen alvast een paar namen…
Kinderbevrijdingsfestival (diverse leeftijden) | zo 20 september 2020
75 jaar geleden, op 20 september, kwam er voor Nijmegen een einde aan de Tweede Wereldoorlog.
Een goede reden voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei Nijmegen en de Lindenerg om een
Kinderbevrijdingsfestival te organiseren met voorstellingen en workshops over liefde en vriendschap.
Houd de website van de Lindenberg in de gaten voor het gehele programma.
MierMier (8+) | zo 27 september 2020
De dieren in het bos waar Mier, Citroenvlinder en het Hert wonen voelen zich gehackt. Het lijkt wel of
ze bestudeerd en gekopieerd worden. Mier ziet een kolonie nieuwe Mieren, maar ze reageren vreemd
als hij een praatje wil maken. De nieuwe Citroenvlinders ruiken helemaal niet naar citroen en het
nieuwe Hert beweegt alleen als je er langs loopt. Uil vertrouwt het niet en vraagt zich af: ‘Wat maakt
een mier eigenlijk een mier? En wat is er uilig aan mij?’ MierMier is een beeldende kindervoorstelling
over bosdieren en kunstmatige intelligentie.
Er was weer… Roodkapje (6+) | wo 21 oktober 2020
Natuurlijk kent iedereen het verhaal van Roodkapje, maar wat gebeurde er nadat de wolf in de put
zat? Die wolf zit nog steeds in de put. Alleen wil hij niet meer groot en boos zijn, maar groot en
vriendelijk. Niemand gelooft hem, totdat Roodkapje besluit dat ze de wolf wil helpen... Een
cabareteske en muzikale familievoorstelling over verantwoordelijkheid en angst voor het onbekende,
waar je naartoe kunt gaan in de herfstvakantie!
Een ober van niks (4+) | zo 20 december 2020
De muzikale kindervoorstelling Een ober van niks is gebaseerd op het boek van Tjibbe Veldkamp.
Er was eens een ober van niks. Hij deed heel erg zijn best om een goede ober te zijn, maar alles ging
altijd verkeerd. Tomatensoep op een blouse, spaghetti in het haar, de erwtjes over de grond. Het
restaurant werd iedere avond leger, tot er niemand meer door hem bediend wilde worden. Of toch
wel?
Dat wordt weer smullen toch? Bekijk alle kindervoorstellingen die je t/m december 2020 in de
Lindenberg kunt zien op de website: www.delindenberg.com. I.v.m. de maatregelen omtrent corona,
vindt er voorlopig alleen online kaartverkoop plaats.

Wijksport Nijmegen Noord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
vanuit Sportbedrijf, gemeente Nijmegen is in Nijmegen Noord een gebiedsteam actief dat zich richt
op sport-/beweegstimulering onder de wijkbewoners. Gezien de ontwikkeling en de samenstelling van
de wijk is de jeugd, zijn de jongeren een belangrijke doelgroep voor ons. Vanuit ons gebiedsteam (en
uw school) willen wij sport en beweging mogelijk maken voor iedereen, juist binnen deze turbulente
tijden!! Wij geven dan ook een vervolg aan de interventie “wijksport” in Nijmegen Noord. Met dit
initiatief willen wij een brug slaan tussen school en het sport-/beweegaanbod vanuit de wijk-het
verenigingsleven. Het wijksporten is dan ook zo georganiseerd dat kinderen op zoek kunnen gaan
naar een passend sport-/beweegaanbod en met andere kinderen uit de wijk actief bezig kunnen zijn.
Uiteraard volgen wij hierbinnen de richtlijnen vanuit de rijksoverheid/RIVM.
Weekrooster wijksport Nijmegen Noord
16.15 – 17.15 uur
Sportzaal de Spil
Lent
Groep 5 t/m 8
Woensdagen 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
16.00 – 17.00
- vanaf 2
Sportzaal de Klif
Sportzaal de Klif
uur
september
Oosterhout
Oosterhout
Sportzaal de
Groep 1 & 2
Groep 3 & 4
Ster
Lent
Groep 1 & 2
Vrijdagen
14.30 – 15.30 uur
15.30 – 16.30 uur
- vanaf 4
Sportzaal de grote
Sportzaal de grote
september
Boel
Boel Oosterhout
Oosterhout
Groep 3 & 4
Groep 1 & 2
*Deelname is gratis, wel verplicht aanmelden a.u.b.
Maandagen
- vanaf 31
augustus

17.00 – 18.00
uur Sportzaal
de Ster Lent
Groep 3 & 4

Aanmelden
Binnen deze turbulente tijden willen wij vragen uw zoon/dochter voorafgaand aan te melden via
Noordsport@nijmegen.nl onder vermelding van “aanmelding wijksport” en:
Naam
Leeftijd/Groep
School
Gewenste tijd/Locatie
Na aanmelding zullen wij u een bevestigingsmail versturen met daarin meer concrete informatie.
Mocht u verdere vragen/opmerkingen hebben over bovenstaand aanbod, schroom dan niet contact
op te nemen met ons gebiedsteam, eveneens via noordsport@nijmegen.nl.
Hopelijk tot ziens in een van de sportzalen in Noord, heel veel sport- en beweegplezier
toegewenst!
Sportieve groet namens team Nijmegen Noord,
Linda Mekkelholt, Freek Hofland, Coen Merkx, Ron Janshen

