
 

 
30 juni Rapport gaat mee met groep 1 t/m 7 
Week 27 en 28 Weken van de oudergesprekken 
13 juli Wisselmiddag groep 2 naar 3 
14 juli Afscheidsavond groep 8 
16 juli Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 

12.00 / 12.10 uur 
19 juli Start zomervakantie 
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Zoals u misschien weet ben ik een groot 
sportliefhebber. Maar in deze sportieve maanden krijg 
ik geen “vierkante ogen” van het vele televisie kijken, 
maar van het turen naar mijn beeldscherm. 
De laatste weken van een schooljaar zijn altijd hectisch. 
Formatie maken, groepen doorschuiven, planning voor 
volgend schooljaar maken, sollicitatiebrieven lezen, 
vergaderen en nog veel meer.  
 

Ook afscheid nemen hoort bij deze fase van het jaar.  
Goed afscheid nemen is belangrijk.  
Van collega’s die, soms gedwongen, een andere keuze 
hebben gemaakt of hebben moeten maken. Van 
collega’s die op tijdelijk basis hebben gewerkt. Van 
mensen uit de medezeggenschapsraad, zij hebben op 
de achtergrond ook meegewerkt aan het laten draaien 
van de school en hun vrije tijd opgeofferd om een 
klankbord te zijn voor ouders en directie van de school.  
 

Maar vooral afscheid nemen van de leerlingen uit 
groep 8. Leerlingen die hun basisschoolperiode 
afsluiten en een volgende stap zetten. Van oudste en 
grootste naar “brugpieper”. Van het oude vertrouwde 
naar alles nieuw, van de eigen leerkracht(en) naar 
verschillende docenten voor ieder vak, van het eigen 
klaslokaal naar ieder lesuur lopen naar een ander 
lokaal.  
Het meest belangrijs is echter het goed afscheid nemen 
van de klasgenoten uit groep 8. Bij sommige heb je 
soms 8 jaar in de groep gezeten en nu is het moment 
gekomen dat de wegen scheiden.  
Waar deuren dicht gaan openen zich andere deuren! 
 

Wij wensen iedereen mooie laatste weken van het 
schooljaar 2020-2021, maak er een mooi afscheid van! 
 

Arno Lippmann 

 



 

 
 

  

 
Pensioen Dieuwke 
Beste ouders, 
 
De tijd is gekomen, dat ik na 45 jaar, het onderwijs ga 
verlaten. 
Er is in deze 45 jaar heel veel veranderd maar de 
kinderen zijn gelukkig kinderen gebleven. 
Het was  een voorrecht om stukje bij te dragen aan 
hun ontwikkeling. 
Gedurende deze 45 jaar heb ik gewerkt in de groepen 
1 t/m 7. 
Ik kijk terug op een fijne tijd op basisschool De 
Oversteek. 
Middels deze weg, wil ik u als ouders, danken voor 
jullie vertrouwen en samenwerking. 
Ik wens alle kinderen en in het bijzonder alle “oud-
Draken”, een zonnige toekomst. 
 
Vriendelijke groet, Dieuwke 

 

 
Reactie vanuit school. 
U leest het goed, na al die jaren gewerkt te hebben in 
het onderwijs gaat Dieuwke het onderwijs en de 
school verlaten. 
 
Wij zullen, als team, haar passend gaan bedanken voor 
de vele jaren die zij zich heeft ingezet voor onze school 
en voor het onderwijs in het algemeen. 
 
45 jaar werkzaam in het onderwijs is niet iets wat 
onopgemerkt voorbij mag gaan. 
 
Arno Lippmann 

 

 

 



 

  

 
 
Tussenschoolse opvang overgenomen door “Het Lammetje” 
Komend schooljaar zal de tussenschoolse opvang (tso) niet meer door KION broodnodig verzorgd worden. De tso 
gaat verder in de vorm van stichting “Het Lammetje”. 
Aangezien Marianne Jansen-Lam vele jaren als coördinator (de Klif) samen met Claudia Bosch (de Dependance) de 
boel in goede banen heeft geleidt was de stap klein om het in eigen beheer voort te zetten. Vanaf komend 
schooljaar wordt de tso dan ook verzorgd door Het Lammetje. 
 
De dagelijkse gang van zaken (het overblijven zelf) wijkt v.w.b. de praktische kant niets af van de afgelopen jaren. 
Alle overblijfmedewerkers hebben aangegeven ook komend jaar weer als vrijwilliger te willen blijven. Marianne 
en Claudia zijn heel blij met deze keuze van de medewerkers. 
De tso wordt dagelijks gedraaid door een 30-tal vrijwilligers die met veel plezier de kinderen begeleiden tijdens de 
boterham en aansluitend de boel tijdens het buitenspelen in de gaten houden. 
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. 
 
Achter de schermen veranderen er wel diverse zaken. Het Lammetje gaat werken met het systeem van Bitcare, 
dit bedrijf is gespecialiseerd in software voor overblijven. 
Sjaak Jansen (echtgenoot van Marianne) gaat achter de schermen hier het beheer over voeren. 
Het is een systeem waarbij de ouders van overblijfkinderen gebruik gaan maken van een ouderapp. 
Hierin kunt u de planning van uw kind(eren) vinden, dit is ook de plek waar u uw kind moet aan- of afmelden (bijv 
bij ziekte). Hier kunt u ook de bijzonderheden kwijt zoals allergieën, medicijn gebruik enz. 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). 
 
LET OP 
Aangezien alle kinderen de afgelopen tijd zijn uitgeschreven bij KION en komend schooljaar dit dus door een 
andere organisatie is overgenomen dienen alle kinderen opnieuw ingeschreven te worden bij Het Lammetje. 
Dit kunt u zelf HIER regelen. 
Als alle kinderen ingeschreven zijn kan het overblijven in het nieuwe schooljaar zonder problemen starten.  
 
Marianne, Claudia 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/inschrijven
mailto:tsohetlammetje@outlook.com
http://www.hetlammetje.nl/


 

  

 
Gevonden voorwerpen 
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 en 
gymspullen.  
Mocht u iets missen, kom gerust even kijken. 
 
Van 5 tot en met 9 juli zullen we de gevonden 
voorwerpenbak buiten zetten.  
 
Op De Klif staat deze bak boven aan de grijze trap, bij 
slecht weer in het halletje erachter.  
 
Op de dependance staat de bak bij de hoofdingang 
buiten, bij regen in de gang bij de hoofdingang.  
 
Alles wat na die tijd nog in de bakken zit, brengen we 
naar het goede doel.   

 
Verlof aanvragen 
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Anders 
dan voor ziekmeldingen en dokters- of 
tandartsbezoek, kunt u dit niet via Social Schools 
doen.  
 
U vult hiervoor het verlofformulier in dat op onze site 
staat. Het ondertekende formulier levert u in op 
school of mailt u naar 
administratie.oversteek@conexus.nu. 
 
Voor meer informatie en uitleg over de regels voor het 
aanvragen van verlof verwijzen we u graag naar de 
toelichting op onze site.  

 

 
 
Klassenindeling 
De klassenindeling voor schooljaar 2021-2022 is bijna 
klaar.  
U ontvangt deze berichtgeving van ons volgende week 
via Social Schools.  

 

https://www.oversteek.nl/praktische-informatie/formulieren/
mailto:administratie.oversteek@conexus.nu.
https://www.oversteek.nl/praktische-informatie/verlof-aanvragen/


 

  

 
De Bibliotheek Oosterhout – De Klif is weer open! 
Je bent van harte welkom tijdens de normale 
openingstijden:  
-  maandag, dinsdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur  
-  woensdag van 9.30 – 17.00 uur. 
  
Dit jaar is de bibliotheek tijdens de eerste week van de 
schoolvakantie ook open. De vakantiesluiting is van 
zaterdag 24 juli t/m zondag 29 augustus.  
 
Tijdens de zomerperiode worden de boeken langer 
uitgeleend.  
 
Voor meer informatie zie de website www.obgz.nl 

 

 

 
29 Juni is de MR weer voor het eerst weer fysiek bij 
elkaar gekomen.  
We hebben afscheid genomen van 3 MR leden en 
kennis gemaakt met Jasper en Esther, nieuwe MR 
leden.  
Er is wederom stilgestaan bij klimaatbeheersing op 
beide locaties.  
We zijn meegenomen in een eerste concept plan van 
de NPO gelden.  
Activiteitenplan 2021-2022 is vastgesteld en is online 
te vinden.  
 
De MR wenst u een fijne zomervakantie.   

 

 

http://www.obgz.nl/


 

  

 
Stichting Club van Draadje bestaat 10 jaar 

Sinds 25 februari 2011 bieden wij activiteiten voor 

kinderen op het gebied van elektronica en 

programmeren. Inmiddels zijn wij een begrip in de 

wijk en wijde omgeving. Wij hopen dit nog lang  te 

mogen voortzetten. 

Deze mooie mijlpaal willen wij niet stilletjes aan 

ons voorbij laten gaan.  

Dit willen wij vieren door een leuke reünie met 

(oud)-leden, (oud)-vrijwilligers en de kinderen 

uit de wijk te organiseren. Kinderen uit de wijk 

mogen tijdens de reünie komen kijken en 

samen met de leden/vrijwilligers een gratis 

projectje maken.  

Oud-leden en oud-vrijwilligers zijn van harte 

welkom om te komen kijken wat wij in de 

afgelopen 10 jaar allemaal hebben gedaan en 

nu doen.  

In een eerder bericht was er nog geen datum 

bekend, maar nu wel. 

Op 2 clubavonden te weten 6 en 8 juli 2021 

18.45 uur t/m 20.15 uur in het 

handenarbeidlokaal op 1e verdieping in het 

wijkcentrum de Klif zal deze plaatsvinden.  

Tot Ziens! 

Namens Stichting Club van Draadje, 

Wijkcentrum de Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515DJ 

Nijmegen.  

Tel. 0617852962,  

Email: secretariaat@clubvandraadje.nl 

 

 

 

mailto:secretariaat@clubvandraadje.nl


 

 
 
  

 
Avond4daagse 
Helaas is het nog onzeker of de avondvierdaagse van 
2021 in september door kan gaan. Dat zou alweer de 
dertiende editie worden. Daarom hebben we in ieder 
geval ook dit jaar de avondvierdaagse home edition. 
Deze kun je nog tot en met 31 juli 2021 lopen.  
 
Voor meer informatie over deze home edition 
verwijzen we jullie graag naar: 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4da
agse-home-edition. 
 
Hopelijk kunnen we volgend jaar de avondvierdaagse 
in juni wel door laten gaan. In ieder geval hebben wij 
er zin in om dit evenement weer te organiseren! 
 
De definitieve data van de avondvierdaagse van 
volgend jaar zijn al wel bekend.  
De 14de editie in Nijmegen-Noord in 2022 is week 24: 
14 juni 2022 t/m 17 juni 2022. 
 
14 juni 2022 en 15 juni 2022: start en finish bij De Ster 
of Klif 
16 juni 2022 en 17 juni 2022: start en finish bij De Klif 
of Ster. 
De start- en finishlocaties worden definitief na 
september 2021. 
 
Avondvierdaagse Nijmegen-Noord Lent Oosterhout 

 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


 

 
 
 
 

 
Zwemmen voor kankeronderzoek 
Op 29 augustus wordt er weer gezwommen voor 
kankeronderzoek in de Spiegelwaal in Nijmegen. 
 
Wij zouden het erg leuk vinden als er meer kinderen 
mee gaan zwemmen, dit is mogelijk vanaf 10 jaar en 
met zwemdiploma B. Kinderen zwemmen onder 
begeleiding 500 meter. Of als ze een hele goede 
zwemvaardigheid hebben kan ook 1500 meter of zelfs 
3000 meter, een afstand die ik zelf ook ga zwemmen. 
 
Tuurlijk krijgen de kinderen extra gratis 
zwemtrainingen binnen en buiten van onder andere 
een talententrainer van zwemvereniging Aqua-
Novio'94. 
Dit is natuurlijk erg fijn na de corona periode waardoor 
de kinderen lang niet hebben kunnen zwemmen. 
 
Zwemt jouw kind ook mee voor kankeronderzoek? 
 
groeten Sander de Vries 
Kinderambassadeur Swim to fight Cancer Nijmegen 
Love life, Fight Cancer 
https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-
cancer-nijmegen/home 

 

 

 
Sport- en speldagen in de zomervakantie 
Blijf lekker actief in je vakantie en kom  sporten en spelen 
bij ons! 
Wie: kids van 6-14 jaar 
Waar: Sportcomplex van de BVC ’12 in Beek 
Kosten: 19.50 per dag (incl. lunch) 
 
Kijk voor meer informatie en de data op onze site. 
 
Groeten team SportXtra 

 

 

https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-nijmegen/home
https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-nijmegen/home
https://sportxtra.nl/evenementen-zomervakantie/

