
 

 
30 september Start Kinderboekenweek 
16 oktober Studiedag, alle kinderen vrij 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
26 t/m 30 oktober Pre-adviesgesprekken groep 8 
28 oktober Volgende nieuwsbrief verschijnt 
30 oktober Vergadering leerlingenraad 
3 november MR-vergadering 
9 november OV-vergadering 
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Het Corona virus blijft ons lastig vallen! Als school 
proberen wij zo goed als mogelijk rekening te houden 
met alle maatregelen die ons vanuit verschillende 
hoeken worden medegedeeld. Het gezonde verstand 
gebruiken blijft voor ons op plaats één staan. Bij twijfel 
over het wel of niet naar school laten gaan van een 
leerling graag even overleg. 
 
De herdenking bij het monument aan de Waal was 
een sobere, ingetogen herdenking. De leerlingen uit 
de groepen 7 hadden voorafgaande aan de herdenking 
een bezoek aan het monument gebracht en een krans 
gelegd namens de school. Tijdens de herdenking voor 
genodigden lazen Iris en Karlijn een gedicht voor.  
Voor de herdenkingen in de toekomst gaan de 
gemeente Nijmegen en de school in overleg om te 
bekijken hoe zij/wij dit gaan organiseren.  
 
De voorbereidingen voor de opening van de 
Kinderboekenweek zijn in volle gang. Op het moment 
van lezen van deze nieuwsbrief is de opening geweest. 
Het thema: Geschiedenis, biedt vele mogelijkheden. 
 
De geschiedenis verander je niet maar de toekomst 
heb je zelf in handen ! 
 
Veel lees plezier ! 
 
Arno Lippmann 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderen in quarantaine thuis en dan… 
We hebben de afgelopen tijd al meegemaakt dat 
kinderen thuis moeten blijven vanwege het feit dat 
een huisgenoot koorts heeft of benauwd is. Ook 
moeten kinderen thuis blijven wanneer een 
huisgenoot positief is getest. Deze kinderen zijn zelf 
niet ziek en dus komt regelmatig de vraag van ouders, 
heb je werk voor mijn kind? Deze vraag snappen wij 
heel goed. Het is echter voor de leerkracht niet 
haalbaar om online een instructie te verzorgen en 
bijvoorbeeld Meets te organiseren naast het fysieke 
lesgeven op school . Daarom hebben we een mooie 
middenweg bedacht.  
 
De leerkracht zorgt ervoor dat jullie kinderen thuis 
verder kunnen werken met de weektaak of iets 
soortgelijks. Zij zorgen voor een pakketje van boeken, 
werkboeken, schriften, alles wat de kinderen nodig 
hebben om thuis (enigszins) bij te kunnen blijven.  

 

 
Beslisboom kinderen wel of niet naar school 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de beslisboom die 
wij als school hanteren om te bepalen of een kind wel 
of niet naar school kan. 
 
Ook handig voor uzelf om te gebruiken. 
 
De beslisboom is ontwikkeld op basis van de 
richtlijnen van het RIVM. 
 

 
Starttijd school tussen de middag 
We vragen kinderen die tussen de middag thuis een 
boterham eten om echt niet te vroeg naar school te 
komen. We vragen ook jullie als ouders om hier 
toezicht op te houden.  
 
Op De Klif mogen de kinderen vanaf 12.50u naar 
school komen.  
Op de dependance vanaf 13. 00u.  
 
Het is voor de overblijforganisatie (Kion Broodnodig) 
qua toezicht niet haalbaar om kinderen die thuis eten 
eerder op te vangen. Dank jullie wel! 

 
 

 

 
 

 

 



 

  

 
Trakteren in de klas 
Voor kinderen is een verjaardag vaak pas compleet als 
er getrakteerd mag worden. Een traktatie is een 
extraatje dat hoort bij verjaardagen en vieringen. Als 
school vinden wij dat een traktatie niet groot hoeft te 
zijn. Ook moet de traktatie niet al te veel calorieën 
bevatten. Op internet zijn vele voorbeelden van 
traktaties voor alle leeftijden te vinden. Ook zijn er 
websites, die aanvullende informatie geven over 
trakteren op school. 
 
Kijk ook eens op deze 
website: http://www.gezondtrakteren.nl/ 
 
Het beleid inzake Corona is dat kinderen enkel 
voorverpakte traktaties kunnen uitdelen. Maar ook 
binnen bovenstaande criteria is vast iets leuks en 
lekkers te vinden. 

 
Schoolreisje tot nader orde opgeschort 
Door alle ervaringen met het regelen van schoolreisjes 
hebben we besloten dit jaar vooralsnog geen 
schoolreisjes te plannen.  
Door de onzekere situatie rondom COVID-19 vinden 
we het niet verantwoord om deze door te laten gaan. 
We moeten anders met te grote groepen gaan met 
meerdere volwassenen waardoor je niet in de eigen 
“bubbel” kunt blijven.  
 

 
Luizenkammen 
Voor het luizenkammen geldt dat dit, i.v.m. Corona,  
vooralsnog niet op school kan gebeuren. Dan komen 
er te veel ouders tegelijk bij elkaar en kan er geen 
afstand gehouden worden tot de kinderen.  
Willen jullie je eigen kind thuis zelf met regelmaat 
goed controleren? Alvast bedankt!  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/


 

  

 
Herdenking Oversteek 
Zondag 20 september was de jaarlijkse herdenking van 
de Oversteek (the Crossing) bij het monument op de 
Oosterhoutse dijk.  
Alle groepen 7 zijn met hun groep naar het monument 
geweest en zij hebben in de klas veel gesproken, gehoord 
en gewerkt over de Tweede Wereld oorlog.  
 
Voor een korte impressie kunt u op onze Facebook 
pagina kijken. 
(https://www.facebook.com/OBSDeOversteekNijmegen) 
 
Twee leerlingen van onze basisschool hebben, op de dijk, 
op 20 september een zelfgemaakt gedicht laten horen. 

 

De Oversteek 

Veel soldaten hebben gestreden voor onze vrijheid,  

dat heeft helaas tot hun dood geleid. 

Ze deden dat in canvasboten op de Waal, 

en hoorde om zich heen veel kabaal. 

We herdenken nu bij dit momument,  

het verschrikkelijke incident. 

We zijn heel dankbaar voor wat deze soldaten voor 

ons hebben gedaan, 

het is daarom dat wij hier nu voor hun staan.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OBSDeOversteekNijmegen


 

 

 
Op 18 september is juf Sanne bevallen van een 

gezonde zoon, Mees. Moeder en kind maken het 

goed.  

 

 
 

 
Najaars- en zomerkleding- en speelgoedbeurs  
Nijmegen Noord 
Graag hadden we de aankondiging willen doen voor 
de najaarsbeurs in oktober maar helaas, ook hier gooit 
het corona virus roet in het eten.  
De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van u als 
bezoeker en al onze medewerkers kunnen we niet 
voldoende garanderen. 
We hopen dat het er in maart rooskleuriger voorstaat 
en we als vanouds de beurs kunnen organiseren. Als 
alles volgens onze planning verloopt dan is de 
voorjaarsbeurs op zaterdag 6 maart. Hopelijk tot dan ! 

 

 
 

 
Fietsenstalling dependance  
We hebben een dringend verzoek gekregen van Jump. 
Wil iedereen zijn of haar fiets parkeren in de stalling. 
Er is echt plek genoeg. Nu staan er vaak fietsen los op 
het plein of in het looppad richting het 
kinderdagverblijf. Ouders die hun kinderen komen 
brengen (vaak met kinderwagen) kunnen er dan niet 
langs. Dank jullie wel!  
 

 
 


