
 

 
 
25 maart Leerlingenraadvergadering 
11 april OV vergadering 
13 april Studiedag – Alle kinderen zijn vrij 
14 april  Lente activiteit 
18 april Tweede Paasdag -  Alle kinderen zijn vrij  
20 april Nieuwsbrief komt uit 
22 april Koningsspelen - Continurooster, 

Groep 4-8 is om 14.00 /14.10 uur vrij,  
groep 1-2-3 is om 12.00 uur vrij 

25 april Start meivakantie  
9 mei  Eerste dag na de meivakantie 
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Weer samen naar school! 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn bijna alle restricties 
rondom COVD losgelaten. Dit vinden wij heel fijn! 
Het was heel goed alle ouders weer te zien in de 
school. De eerste week na de vakantie waren alle 
ouders welkom om in de klas te komen kijken. Nu 
geldt dat weer alleen voor de ouders van de 
groep 1/2  leerlingen naar binnen komen, de 
andere ouders nemen buiten afscheid van hun 
kind. Zij zijn de week voor de meivakantie weer 
van harte welkom om een kijkje te nemen in de 
klas. Ook is het heel fijn dat bijvoorbeeld kleine 
dingen zoals de klassen rond gaan als je jarig bent 
weer terug komen. De kinderen genieten ervan.. 
al is het voor de wat jongere kinderen ook soms 
wennen. Zij weten niet beter dan alle 
coronaregels. En dat is ook een heel gek besef!  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
Welkom Vissenklas! 
 
Vorige week is onze nieuwe instroomgroep gestart! De Vissenklas. In deze instroomgroep 
starten allemaal kinderen die net 4 jaar geworden zijn. Aan het eind van het schooljaar 
krijgen al deze kinderen een fijne nieuwe plek in één van onze groepen 1-2. De Vissenklas 
heeft twee leerkrachten. Juf Nienke Spaan is er van maandag t/m donderdag. Juf Evi Schmits 
is er elke vrijdagochtend. We wensen alle kinderen van de Vissenklas heel erg veel plezier op 
de Oversteek!  
 

                   
 
  



 

 
 
 
 

 
 
Speerpunten OBS De Oversteek voor schooljaar 2019 – 2023 
 
Weet u het nog? Met ons team werken wij deze schoolplan periode aan de volgende 
ontwikkelingen: 

1. In 2023 is er een gevarieerd aanbod binnen de creatieve vakken. 

2. In 2023 werken we met regelmaat groepsdoorbrekend. We leren van elkaar en zetten 

elkaars expertise in. 

3. In 2023 is het zelfstandig werken zo ingericht dat er ook ruimte is voor eigen inbreng van 

kinderen (visieontwikkeling, eigenaarschap en zelfstandigheid van leerlingen). 

4. In 2023 plannen we teambuilding in als bewust onderdeel van ons 

professionaliseringsprogramma. 

Onze studiedagen staan dan ook veelal in het teken van bovenstaande zaken. Corona kwam 
er tussendoor en het is daardoor niet altijd makkelijk sommige speerpunten gestalte te 
geven . Maar toch denken en hopen wij dat ook u als ouder al wat terug ziet van het harde 
werk op bovenstaande punten. Uw kind werkt inmiddels met een weekplanning en de 
leraren bevorderen de zelfstandigheid van uw kind elke dag! Ook heeft uw kind al  creatieve 
workshops vanuit de Lindenberg gevolgd en is het cultuurprogramma in volle gang. Graag 
horen we van u terug wat u al ziet op bovenstaande punten. Laat u het ons ook weten als u 
tips of mooie ideeën heeft?  



 

 
 
 

 
 
Zelfstandigheid tijdens de inloop 
 
Zoals jullie allen weten zitten we als team in een leertraject omtrent het ontwikkelen van 
zelfstandigheid van kinderen. Dit traject heet “Vraag het de kinderen”. We betrekken alle 
kinderen heel duidelijk zelf bij het ontwikkelen van hun eigen zelfstandigheid. Daarbij geven 
we onszelf de opdracht op onze handen te gaan zitten. Kinderen leren door uitproberen, 
vallen en opstaan en succeservaringen opdoen. Bij de inloop valt het ons op dat veel ouders 
(met alle goede bedoelingen) kinderen veel dingen uit handen nemen. Jas uit doen, tas 
ophangen en even snel iets regelen of pakken voor je kind. Wij hebben net gezien (na een 
lange coronaperiode) dat kinderen dit eigenlijk heel goed zelf kunnen en trots zijn op deze 

zelf verworven zelfstandigheid. Doen jullie met ons mee? Gaan jullie ook (figuurlijk 😊) op je 
handen zitten? Dan hebben we daarna weer een stap richting zelfstandigheid te vieren met 
elkaar! 
 
 
 

 
 
Nieuwe collega’s 
 
De afgelopen periode hebben wij naast Nienke Spaan en Evi Schmits nog een aantal nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen. Klaske van Eijk is onze nieuwe IB-er. Met ingang van 1 april 
start officieel haar dienstverband bij ons op OBS De Oversteek. Ze komt 3 dagen bij ons 
werken. Klaske is echter vanaf 17 februari al 2 dagen per week bij ons in huis ter versterking 
van de zorg. We wensen Klaske heel veel plezier op OBS De Oversteek! Hiernaast is Danielle 
Rossen tijdelijk bij ons werkzaam. Zij werkt in verschillende groepen. En vervangt Marianne 
Reichgelt tot het einde van het schooljaar Juf Willeke in groep 8. Ook hen wensen wij veel 
plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zieke of afwezige leerkracht…wat nu? 
 
In november 2021 hebben we al eerder een stukje opgenomen in de nieuwsbrief over het 
tekort aan invallers. Hierin hebben wij ook geschetst welke acties wij ondernemen om te 
voorkomen dat een groep thuis zit. Omdat we inmiddels alweer veel nieuwe ouders hebben 
mogen verwelkomen in de school noemen we ze hier graag nog eens op.  

1. Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht vragen wij meteen vervanging aan bij de 

vervangingspool. Leerkrachten melden zich ziek bij het directieteam (Arno, Bianca en 

Moniek). Dit kan ook nog zijn op de werkdag zelf om 07.00u.  

2. Het directieteam zoekt direct contact met de invalpool en doet een vervangingsgaanvraag. 

3. Deze aanvraag heeft een doorlooptijd. In de tussentijd wordt er al nagedacht over een plan B 

voor het geval er geen vervanging is.  

4. Plan B bestaat uit collega’s vragen of zij extra willen werken, kijken of er intern een oplossing 

is te vinden met behulp van onderwijsassistenten, SMT of andere ambulante collega’s. 

Hierbij maken wij steeds de afweging of dit acceptabel is gezien de taken en werkdruk van 

genoemde collega’s.  

5. Als er geen vervanging beschikbaar is via de vervangingspool en er is geen acceptabel plan B 

dan blijft de groep thuis.  

6. Als de leerkracht niet ziek is (maar thuis is vanwege quarantaine) kan er in voorkomende 

gevallen thuisonderwijs (online) gegeven worden. Een invaller of iemand die maar minimaal 

in de groep is verzorgd geen thuisonderwijs.   

7. Wij verdelen in principe geen hele klassen over andere groepen. Hierdoor komt de kwaliteit 

van onderwijs en het welbevinden van andere klassen en de leerkrachten in het gedrang.  

Als de groep thuis moet blijven krijgt u via Social Schools een bericht. Helaas is dit ook soms 
pas op de dag zelf. Als u geen opvang kan regelen voor uw zoon of dochter verzorgen wij 
noodopvang. Uw kind wordt dan opgevangen in een andere groep. Er is in dat geval geen 
sprake van onderwijs. Dit is alleen in uiterste noodgevallen. Onze capaciteit voor opvang is 
beperkt. Als dit aan de orde is kunt u contact opnemen met de schoolleiding.  
  



 

 
 
 
 

 
Ingang(en) bij de groepen 1-2. 
 
In verband met de drukte in de gang bij de 
groepen 1-2 hebben wij besloten om de 
nooddeur, tegenover de groep van Beau, 
weer te openen bij het begin van de dag. 
Deze deur is bedoeld voor de groepen van 
Beau, Nathalie/Helene en Jiske om de 
leerlingen te brengen en om de school te 
verlaten.  Met het nemen van deze 
maatregel hopen wij dat de drukte zich zal 
verspreiden. Ook willen wij u vragen om 
buggy’s en kinderwagens niet mee naar 
binnen te nemen. 
 
 
 

 
Testen op Corona 
 
Als school ontvangen wij, op aanvraag, testen. Deze testen worden uitgereikt in de groepen 
6 t/m 8. Ons advies is om bij klachten direct te testen en bij een positieve uitslag direct in 
quarantaine te gaan, ondanks het feit dat het misschien milde klachten zijn. De kans dat 
hierdoor anderen worden besmet  is groot. Wat wordt opgemerkt is dat mensen die positief 
hebben getest op Corona toch gewoon naar school komen om hun kind te brengen, het zijn 
immers milde klachten, maar de kans bestaat dat anderen hierdoor besmet worden. 
Wij vragen u om uw verantwoordelijkheid te nemen en bij een positieve test het contact 
met anderen te mijden. Doe een zelftest bij een Corona gerelateerde klacht. De school is in 
het bezit van een aantal testen en wil deze graag beschikbaar stellen voor ouder(s) en 
leerlingen om zich te testen bij verdacht op Corona. U kunt hiervoor een verzoek indienen 
bij:  arno.lippmann@conexus.nu  . Geef door hoeveel testen u wilt ontvangen( graag redelijk 
in aantal) en wanneer u deze wilt komen ophalen. Samen krijgen wij Corona eronder! 
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Woordje van de directie 
 
Ik lig niet vaak wakker en slaap over het algemeen goed. De laatste tijd echter bemerk ik dat 
ik onrustig word wanneer het gaat over vervangingen en de invulling voor een groep. Dit 
houdt mij bezig en soms slaap ik er minder door of op zijn minst onrustiger. 
Natuurlijk zijn Corona en het tekort aan collega’s redenen om uit te leggen dat wij soms ook 
met handen en voeten gebonden zijn en geen oplossing weten en daardoor medewerking 
aan ouders vragen om hun kind thuis op te vangen. Ouders hebben ook hun verplichtingen 
en vragen zich af hoe de einddoelen gehaald moeten gaan worden door het gebrek aan 
lestijd. Soepeler adviseren is een advies, de duim bij het voortgezet onderwijs met het 
eindexamen zijn oplossingen omdat de leerlingen niet hebben gevraagd om last te hebben 
van bovengenoemde problemen. 
Op verschillende niveaus wordt er nagedacht hoe deze problemen op te gaan lossen in de 
toekomst. Ook binnen ons bestuur zijn wij bezig om een aantrekkelijke werkgever te zijn 
waardoor toekomstige collega’s gaan kiezen voor onze stichting. Waar vroeger het heel 
lastig was om aan een baan te komen in het onderwijs liggen de banen nu voor het oprapen. 
Je kunt kiezen uit de vele vacatures welke het beste bij jou past en aan de poorten van de 
opleiding worden studenten opgewacht  door schoolleiders met de vraag of ze op de school 
willen komen werken. Ik verlang niet vaak terug naar vroeger maar met betrekking tot dit 
onderdeel wel. Voor creatieve ideeën omtrent de invulling van eerder genoemd probleem 
heb ik een luisterend oor! Ik hoor graag van u. 
 
Arno Lippmann 
 


