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Het hebben van een baan die aansluit bij jouw passie, 
waarin jij jouw talenten kan inzetten en waar je 
energie van krijgt, maakt gelukkig. Mensen die op deze 
manier kunnen werken zijn enthousiast over wat ze 
doen , zijn betrokken bij hun werk en de organisatie en 
gaan er helemaal in op. Een Romeins filosoof zei 
hierover: “Geen dag is lang voor iemand die werkt”. 
Ondanks deze wijsheid heeft werk niet altijd dit 
positieve imago. Werk is ook een activiteit in het hier 
en nu die niet altijd samengaat met passie en energie, 
plezier en trots. Recente onderzoeken laten zien dat 
nog te veel mensen geen werkplezier beleven. Dit is 
een gemiste kans. Medewerkers en organisaties 
hebben er baat bij als mensen met passie en energie 
werken. Soms is het echter ook goed om even afstand 
te nemen van het werk, terugkijken op gedane arbeid 
en vooruit kijken op datgene wat er komen gaat. 
Vakantie is het moment om even afstand te nemen en 
om ervoor te zorgen dat de accu weer volledig wordt 
opgeladen om in het nieuwe schooljaar weer met 
passie, geestdrift, geïnspireerd en gemotiveerd naar 
school/werk te komen. 
Iedereen een fijne vakantie. Kom gezond weer terug. 
Wij zien elkaar weer aan het begin van schooljaar 
2022-2023, 29 augustus. 
 
Mede namens het team van De Oversteek, 
 
Arno Lippmann 
 
 



 

 
 
 
 

  
Alvast voor in de agenda of op de kalender voor volgend schooljaar!  
 
1 september Schoolfeest 
5 september 19.00 uur Informatie avond groep 1/2 A ( Moon en Astrid), 1/2 B (Leontien en 

Wendy), 1/2 E (Nathalie en Helene) 
19.00 uur Informatie avond alle groepen 3 

5 september 20.00 uur ALV en oudervereniging vergadering, teamkamer Klif 
6 september 19.00 uur Informatie avond groep 1/2 C (Roos en Wendy), 1/2 D (Jiske en Moniek), 

1/2 E (Beau) 
Week 36+37 startgesprekken 
19, 20, 21 sep Kamp groep 8C  
21, 22, 23 sep Kamp groep 8A 
3, 4, 5 okt  Kamp groep 8D 
5, 6, 7 okt  Kamp groep 8B 
 
Studiedagen schooljaar 2022 – 2023, alle kinderen zijn dan vrij: 
29 september 2022, 23 december 2022, 1 februari 2023, 13 maart 2023, 
30 mei 2023, 23 juni 2023 

 
 
 
 
 

 
 
Geboren 
 
Onze collega Mariana is bevallen van een dochter, Sunnie Mariana.  
Het gaat goed met moeder en dochter. 
We wensen het hele gezin veel geluk samen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Het bestuur van Conexus is gestart met een onderzoek naar tevredenheid en welbevinden van 
medewerkers.  We hebben hier een extern bureau (B&T) bij betrokken. Mochten naar aanleiding van 
dit onderzoek bevindingen of acties volgen die niet alleen voor medewerkers maar ook voor ouders 
relevant zijn dan zullen we daar ouders uiteraard over informeren.    

 

 

Musicals groepen 8 

Wat hebben de kinderen van de groepen 8 geluk. Als vanouds kon de 
musical in de theaterzaal opgevoerd worden.                                              
In de ochtend en middag is er opgetreden voor groepen kinderen van 
school en ’s avonds voor een vol theater met ouders, grootouders en 
vele anderen. Een belevenis die de kinderen niet snel zullen vergeten. 
Ondanks Corona hebben, bijna, alle kinderen mee kunnen doen aan de 
musicals.  

Er is door alle groepen samen een mooi decor gemaakt. Goede kleding 
en attributen maakten het helemaal af. De sterren zijn van de hemel 
gespeeld. Alle kinderen bedankt voor jullie energie en inzet, het was 
geweldig! 

Dank aan alle ouders, grootouders, broertjes en zusjes en (oud)collega’s die bij de musicals zijn 
komen kijken! 

Voor alle groep 8 leerlingen is morgen nog het uitglijden. Veel plezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Plezier op school; wie wil dat nou niet? 
 
Bijdrage van Marjon van Klaveren jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid. 
 
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen een belangrijk stap in 
hun leven. Voor veel kinderen is dit spannend en leuk, maar er is ook een groep kinderen voor wie 
deze stap erg moeilijk of eng is. Ze zijn op de basisschool bijvoorbeeld gepest, afgewezen, hebben 
vaak ruzie of hebben problemen in de sociale omgang met leeftijdgenoten. Speciaal voor deze 
kinderen organiseert afdeling Preventie van Pro Persona Connect de tweedaagse zomercursus 
‘Plezier op school’.  
De cursus is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van 
aanstaande brugklassers. Leren opkomen voor jezelf, invoegen in een groep, omgaan met spanning, 
positief denken: alle onderwerpen staan in het teken van een goede start maken op de nieuwe 
school! 
‘Plezier op school’ vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie in Nijmegen. De cursus 
bestaat uit 2 dagen van 9.00-16.00 uur, op dinsdag 23 en donderdag 25 augustus. De locatie zal een 
middelbare school in Nijmegen zijn.  
Deelname is kosteloos en mogelijk voor kinderen die in de gemeente Nijmegen wonen.  
Met alle kinderen en hun ouders hebben we van tevoren een kennismakingsgesprek, het liefst al 
voor de zomervakantie.  
Meer informatie en aanmelden: Website Pro Persona Preventie  
 
Ik wil hierbij iedereen een hele fijne zomervakantie toewensen!! 
 
Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding van kinderen: 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? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er 
voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over 
bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 
telefonisch of via mail te bereiken om een afspraak te maken.   
Telefoon: 0641591468 
E-mail: mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

  
 
 
 
 
 

https://propersonaconnect.nl/aanbod/cursussen/preventie/plezier-op-school/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/


 

 

Namens het team van OBS de Oversteek wensen we iedereen 

een heel fijne zomervakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot maandag 29 augustus. 


