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Scholen krijgen komend schooljaar al mee dat zij het 
schooladvies van een leerling standaard moeten 
ophogen als de eindtoets hoger uitvalt dan het 
oorspronkelijke advies. Vanaf schooljaar 2023-2024 
moet de school een hoger schooladvies geven als de 
leerling de doorstroomtoets, de opvolger van de 
eindtoets, beter gemaakt heeft. Alleen als het “in het 
belang van de leerling” is, kan worden besloten het 
advies niet te wijzigen. 
In mijn optiek verandert er dus niets! Alles wat wij 
doen op school, niet alleen in het laatste jaar,  doen 
wij in het belang van de leerling(en). 
Een goede communicatie met ouder(s) / verzorger(s) 
is hierbij heel belangrijk. 
 
In deze nieuwsbrief staat veel informatie over de 
laatste weken van het schooljaar 2021-2022. 
Het einde van dit schooljaar nadert met rasse 
schreden, de temperatuur buiten stijgt maar ook 
binnen de school loopt de temperatuur behoorlijk op, 
letterlijk en figuurlijk, vanwege het feit dat er nog een 
aantal zaken moeten worden geregeld. Gelukkig is tijd 
een rekbaar begrip! 
 
 Arno Lippmann 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Corona 
Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt snel. Positieve zelftesten worden niet meegenomen 
in het aantal besmettingen dus de verwachting is dat het werkelijke aantal besmettingen hoger zal 
liggen.      
School heeft nog een groot aantal testen liggen die zij, deze week of aan 
het begin van volgende week, met de leerlingen zullen meegeven. 
Door het oplopen van het aantal besmettingen wordt het nog 
belangrijker om je aan de basismaatregelen te houden. Heb je klachten, 
doe een zelftest! Als je positief test ga je in isolatie. Blijf thuis , wees 
voorzichtig. Het is heel lastig om te voorspellen hoe het zich de komende 
weken gaat ontwikkelen.  Er is nog onvoldoende informatie over de 
nieuwe subvarianten. 
Mocht u meer testen willen ontvangen kunt u contact opnemen met 
school. Wel willen wij u vragen de testen alleen voor privé gebruik te 
gebruiken! 

  

 
 
 29 juni  Rapporten groep 1 t/m 8 gaan mee  
 
 Week 27 + 28 Rapportgesprekken 
 11 + 12 juli Musical groepen 8 
 12 juli  Wisselmiddag groepen 2 naar 3 
 13 juli  Nieuwsbrief komt uit 
 14 juli   Uitzwaaien groepen 8       
 15 juli  Laatste schooldag, kinderen om 12.00 / 12.10 uur zomervakantie 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 



 

 
 

 
 
 
 
 

Op dinsdag 12 juli gaan de kinderen van groep 2 in de middag een uurtje kennismaken met hun 
nieuwe klasgenootjes en hun nieuwe leerkracht. 
Ook de groep 1 kinderen gaan aansluiten bij de kinderen en de juf bij wie ze volgend jaar in de klas 
gaan komen.  
Voor alle andere groepen geldt dat de leerkracht voor het nieuwe schooljaar ergens in de laatste 
weken zal kennismaken met de klas. 
In de week 28 (dit is de laatste schoolweek) krijgt u van ons het overzicht van het formatieplaatje voor 
het nieuwe schooljaar. 

 

 
 
Volgende week woensdag, 29 juni  krijgen de kinderen het 2de rapport mee naar huis 
(dit geldt niet voor de kinderen in groep 0 en 1).  
Dit zijn facultatieve gesprekken waar u voor wordt uitgenodigd.  
Uiteraard kunt u zich toch intekenen voor een gesprek wanneer u de leerkracht wilt spreken. 
Voor de groepen 7 zijn deze gesprekken voor alle ouders 
omdat in dit gesprek het pre-advies voor het V.O. wordt 
besproken. 
Voor de kinderen in groep 8 zullen er geen eindgesprekken 
meer plaatsvinden. 
Het intekenen voor een gesprek gaat via social schools, dit 
kan vanaf 19.00 uur op woensdag 29 juni.  

  



 

 
 
 

 

 

 
Vrijdag 3 juni was alweer de laatste leerlingenraadvergadering. 

De kinderen hebben aangegeven dat zij het gezellig vonden om bij elkaar te komen. Samen over 

verschillende dingen te praten en dingen te mogen beslissen. Wel vonden ze het soms lastig om naar 

de vergadering te gaan omdat er op vrijdagmiddag vaak leuke lessen gegeven worden. Voor volgend 

schooljaar gaan we daar naar kijken. 

 

Lieke, Floris en Bo zitten in de leerlingenraad 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 

Op donderdag 14 juli zullen de kinderen van groep 8 voor de laatste keer als leerling van de Oversteek 
de trappen van de Klif afgaan. 
Dat doen we al jaren op een speciale manier. Via de leerkracht hoort u op welk tijdstip de klas van uw 
zoon/dochter aan de beurt is.  
Iedereen is welkom voor dit speciale moment.  

 
De musical waar momenteel nog heel hard aan gewerkt wordt, zal op maandag 11 juli en dinsdag 12 
juli worden vertoond. 
Hoe leuk de filmavond in de afgelopen 2 jaar ook was, het toeleven naar de uitvoering van een musical 
kan daar niet tegenop!  
Wij zijn dan ook blij om alle genodigden weer als vanouds in de theaterzaal te verwelkomen. 

  



 

 
 
 
 
 
 

Dit schooljaar is er landelijk geld beschikbaar gesteld om achterstanden naar aanleiding van Corona op 
te lossen. Wij hebben dit als school besteed aan onder andere de workshops van de Lindenberg en de 
extra ondersteuning bij spelling/lezen/rekenen van het RID. Ook voor komend schooljaar zijn middelen 
beschikbaar. De MR is benieuwd of ouders ervaringen hebben met de initiatieven die dit schooljaar 
zijn besteed en misschien ideeën hebben voor de inzet voor komend schooljaar. Deze ideeën kunt u 
mailen naar: oversteekmr@conexus.nu 
Daarnaast hebben we het gehad over de rapporten. Er is in het team een werkgroep gevormd die zich 
gaat buigen over een nieuw rapport. De personeelsgeleding in de MR heeft de ouders in de MR om 
input gevraagd. 

 

 
 
Na twee schooljaren zonder startfeest mogen we in het nieuwe schooljaar weer een startfeest 
organiseren. Het feest vindt plaats op donderdag 1 september van 17.00 - 19.00 uur. De alom bekende 
vossenjacht wordt dan weer georganiseerd. Daarnaast mogen kinderen zich intekenen voor een 
workshop. Op het plein van de Klif staan allerlei eet en drinkkramen.  

 
Dit jaar maken we er een bijzonder leuk 
thema van namelijk: “Het getal 2”!.  
Waarom dit thema? De Oversteek bestaat 
22 jaar en we hebben door corona 2 
schooljaren geen startfeest 
gehad.  Leerkrachten staan als bekend 
duo (bijv. Bert en Ernie) door de hele wijk 
verspreid. Meer informatie volgt in de 
laatste schoolweek voor de zomervakantie 
via een Social Schools bericht.  

 
 
Groet, 
 
Startfeestcommissie  
Evelyne, Roos K., Moon, Marieke (OV), Suada (OV)en Kim (OV) 
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Het einde van het schooljaar is in zicht, dus is het tijd om de school op te ruimen. De bakken van de 
gevonden voorwerpen zijn inmiddels weer goed gevuld met (winter)jassen, mutsen, fruitbakken, 
gymspullen enzovoorts .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u iets missen, kom gerust even kijken. Op de Klif staat de bak op de 1e verdieping bij de 
koffiekamer. Op de dependance staat deze op de eerste verdieping naast de ruimte van de conciërge. 
Alles wat bij de start van de vakantie nog in de bakken zit, zal naar het goede doel gebracht worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 

gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht 

van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken 

hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op 

het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.  

 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar 

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een 

onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het 

onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist 

nodig? Neem dan contact met ons op.  

 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.  

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. 

Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprek, meet en 

weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er 

alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is.  

Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt 

met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht 

nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat 

de uitnodiging is ontvangen. 

 

Liever geen onderzoek? 

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mijn Kinddossier 

 

 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 

- kunnen ouders afspraken bekijken; 

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 
 

Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar  

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  

In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) .  

Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. 

Meer informatie staat op de website van het RIVM. 

Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 

 

Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit 

gebeurt natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is. 

 

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of 

meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag 

van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Meer informatie 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. 

Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te 

vinden. 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 

privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te 

besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als 

gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.  

 
 
 
 
 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/plan-je-vaccinatieafspraak/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/


 

 
 

 
 
Tussenschoolse opvang “Het Lammetje” 
Voor komend schooljaar 2022-2023 kunt u uw kinderen die gebruik gaan maken van de tussen 

schoolse opvang nu al inschrijven. 
Er zijn geen wachtlijsten, zodra u ingeschreven hebt ontvangt u (digitaal per 
mail) een contract. Zodra we dit contract ondertekent (digitaal) ontvangen 
hebben is de inschrijving compleet. 
De kinderen die reeds gebruik maken van de TSO (deze hoeven uiteraard niet 
in te schrijven) worden automatisch in de juiste klas gepland. Mochten er 
wijzigingen zijn v.w.b. de vaste dagen dient u dit voor de start van het nieuwe 
schooljaar even door te geven middels een mail. 
 
Aandachtspunten voor de ouders: 

Het komt regelmatig voor dat kinderen die geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang te 
vroeg naar school komen en dan mee gaan spelen. Dit is niet wenselijk en onoverzichtelijk. 
Uw kind is vanaf: 12.50 uur bij De Klif en 13.00 uur bij De Dependance weer welkom. 
 
Het valt de medewerkers op dat er bij sommige kinderen snoep in de lunchtrommel zit. 
We streven ernaar om uw kind zo gezond mogelijk te laten lunchen. Graag uw aandacht hiervoor als 
ouder. Mocht u uw kind buiten de boterham iets mee willen geven denk dan aan bijv.: fruit, mini-
tomaatjes, rijstwafel enz. 
 
We zijn voor volgend schooljaar op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te draaien als 
vrijwilliger. Overblijfmedewerkers vinden het altijd heel leuk om hun kind te zien spelen enz. (vooral in 
de klassen 1-2) 
Mocht het u leuk lijken om ook als vrijwilliger de kinderen te begeleiden neem dan contact op met 
Marianne om eens een keer mee te lopen. Er wordt altijd naar gestreefd om overblijfmedewerker te 
zijn in de klas van uw kind. 
 
Als u een kind wilt inschrijven om over te blijven tussen de middag kunt u HIER uw kind inschrijven 
middels een structureel contract (vaste overblijfdagen), extra dagen kunnen door uzelf ingepland 
worden. 
Indien uw kind incidenteel overblijft kunt u een flexibel contract afsluiten. (in het verleden bekend als 
strippenkaart) 
Marianne, Claudia, Sjaak en alle overblijfmedewerkers wensen u alvast een hele fijne vakantie en tot 
volgend schooljaar. 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem gerust contact op met Marianne. 
Mail:                          tsohetlammetje@outlook.com 
website:                    www.hetlammetje.nl 
mobiel:                     06-28909373 
 

 

http://www.hetlammetje.nl/inschrijven
http://www.hetlammetje.nl/

