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Er wordt veel gesproken over de zorgen die er zijn
over het schoolwerk en de schoolresultaten. Wij
geven de leerlingen de hulp en ondersteuning die
zij nodig hebben. Nu op een andere manier dan
normaal in de groep. Dat is ons vak en onze
passie. Laten wij ons niet druk maken over de
toekomst maar laten wij kalm blijven, voor
vrolijkheid zorgen en plezier hebben met elkaar.
Geen enkel kind loopt achter en geen enkel kind
loopt voor. De kinderen zijn precies daar waar ze
zouden moeten zijn. Kinderen gaan altijd verder
en vooruit. Wij zijn er voor hen! Samen komen wij
er wel.
Een beroemde voetballer heeft ooit gezegd:
“Ieder nadeel heeft zijn voordeel”. Laten wij gaan
kijken wat de leerlingen de afgelopen periode
hebben geleerd aan andere vaardigheden in
plaats van te gaan kijken wat de achterstand is. Er
is voldoende tijd.
Wij zijn blij met alle medewerking van
ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen thuis op te
vangen en te onderwijzen. Dank voor jullie begrip
en medewerking.
Blijf gezond en let op elkaar.
Arno Lippmann

Hieronder vindt u een nogal beknopte agenda, omdat het nog
onzeker is of we de week voor de vakantie opengaan.
Mochten we wel opengaan, houden we u via Social Schools op
de hoogte over schoolactiviteiten in die week.
Deze vindt u ook altijd terug in de agenda van Social Schools en
op de website.
01 t/m 05 februari
15 t/m 19 februari
05 maart

Definitieve adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Leerlingenraadvergadering

Tussen-schoolse Opvang
Zoals eerder is bericht heeft Kion aangegeven aan
het einde van het schooljaar te stoppen met het
aanbieden van de Tussen-schoolse Opvang (TSO).
Als school hebben wij een andere aanbieder
gezocht. Op dit moment ziet het ernaar uit dat wij
deze hebben gevonden. Het is nog te prematuur
om aan te geven wie deze partij is geworden.
Maar met grote waarschijnlijkheid gaat de opvang
zoals deze was volgend jaar gecontinueerd
worden, alleen met een andere aanbieder.
Voor school betekent dit dat de schooltijden niet
zullen wijzigen. Voor u nu al prettig om te weten,
in verband met allerlei organisatorische zaken.
Op het moment dat alles duidelijk is, zullen wij u
laten weten hoe alles geregeld zal gaan worden
en hoe u een eventuele aanmelding voor de TSO
kunt doen.
Arno Lippmann

@

Nieuwe website
Afgelopen december hebben we onze nieuwe
website gelanceerd. Wij zijn er trots op!
Het heeft wat werk gekost en op de verschillende
pagina’s komen nog tekeningen gemaakt door
kinderen van onze school.
Neemt u gerust een kijkje: www.oversteek.nl.

Afscheid en welkom
Vlak voor de kerstvakantie maakte onze conciërge
Jeroen Veerbeek bekend dat hij een andere baan
gevonden had op een andere school binnen
Conexus.
Na vele jaren met plezier op De Oversteek
gewerkt te hebben wilde hij zijn horizon
verbreden. Per 1 februari zal hij starten op de
andere school. Wanneer alle leerlingen weer naar
school mogen komen, nemen we met de kinderen
nog afscheid van Jeroen. Wij informeren u hier
t.z.t nog nader over.
Per 1 februari vervult Dorie Schreurs-Groos de
functie van conciërge op De Klif. Zij is alle
ochtenden aanwezig.
Dorie is een oude bekende binnen school, zij is
zes jaar een actief lid geweest binnen de
oudervereniging van De Oversteek.
Wij willen Jeroen bedanken voor zijn inzet op De
Oversteek en wensen Dorie veel plezier op haar
nieuwe werkplek.
Arno Lippmann

Beste ouder(s) en verzorger(s), lieve kinderen,
Met een dubbel gevoel wil ik jullie laten weten
dat ik De Oversteek ga verlaten.
Aan de ene kant om wat ik ga missen wat ik hier
heb opgebouwd, en aan de andere kant omdat ik
veel zin heb in een nieuwe uitdaging op een
andere school.
Mijn baan op De Oversteek was mijn eerste
functie als conciërge, waarbij ik in een warm bad
terecht kwam van warme collega’s en dat is altijd
zo gebleven.
Na 12 jaar conciërge zijn, neem ik nu afscheid van
veel lieve, grappige, attente, stoere, schuchtere,
zelfstandige, vrolijke, verlegen kinderen die ik heb
leren kennen. Maar ook van fijne behulpzame
ouders. En natuurlijk van die fijne, warme
collega’s die waardeerden wat ik deed.
Ik wil iedereen bedanken die zijn steentje heeft
bijgedragen aan deze fijne job, als conciërge op
De Oversteek.
Het ga jullie allemaal goed in deze lastige tijd!
Groetjes Jeroen

Volgens onze jaarplanning komt op dinsdag 23
februari de schoolfotograaf op beide locaties de
jaarlijkse portret- en klassenfoto’s maken.
Na enkele weken krijgt u via uw zoon/dochter een
code waarmee u kunt inloggen om de foto’s te
bekijken en bestellen.
Normaal gesproken zouden we dan op
woensdagmiddag 24 februari aan u de
mogelijkheid bieden om de broertjes/zusjes foto
te laten maken. In de huidige situatie gaat dit niet
echter lukken.
Momenteel weten wij ook nog niet of hier een
alternatieve datum voor komt.
Mocht er een andere datum komen voor de
broertjes/zusjesfoto’s, dan laten we u dat weten.
En duimen dat de 23ste “gewoon” door kan gaan.

De MR wil zich meer gaan richten op
ouderbetrokkenheid, door in de nabije toekomst
bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen
waar ouders in kleine groepjes hun mening over
kunnen geven.
Bij deze MR vergadering hebben we goedkeuring
gegeven aan het schoolondersteuningsprofiel
(SOP), een document t.a.v. de (on)mogelijkheden
die de school kan bieden qua zorg.
Omdat de noodopvang de eerste drie weken van
de lockdown erg druk bezocht wordt, moet de
organisatie anders geregeld worden.
We hebben zorgen geuit over de grote
hoeveelheid aanmeldingen hiervoor, omdat dit
invloed heeft op zowel de kwaliteit van het online
onderwijs alsmede die van de noodopvang.
Er zijn verschillende ideeën voorgelegd en
besproken waaruit een keuze is gemaakt. Het
thuisonderwijs wordt an sich als positief ervaren.
Hoewel het thuis nu pittig kan zijn, is het online
lesgeven wel verder verbeterd t.o.v. de vorige
lockdown.
We hebben onze zorg over de impact, de zorg
t.a.v. schoolachterstanden en grotere verschillen
tussen leerlingen gedeeld met de directie.

Creamiddag groep 6, 7 en 8
Nog voor de lockdown was er een geslaagde
creatieve middag voor de groepen 6, 7 en 8.
Het stukje met foto’s willen wij jullie natuurlijk
niet onthouden.
Op dinsdag 1 december was de eerste creatieve
middag voor de groepen 6 tot met 8! In ons
schoolplan hebben we ons voorgenomen om elk
jaar een aantal creatieve middagen met de hele
school te organiseren. In verband met corona
hebben we, net als in november bij de groepen
1-5, een paar aanpassingen moeten doen maar
dat mocht de pret wederom niet drukken.
Iedereen was druk bezig en zeer betrokken.
Kinderen hebben veel verschillende opdrachten
gedaan. We zagen kinderen raamschilderingen
maken, met vilt mooie dingen naaien, creatief
bezig zijn met ijzerdraad en origami. Kortom het
was een zeer geslaagde middag!

Evy en Owen uit groep 7A vonden het ook leuk :

Schoolwijzer Nijmegen
Let op! Is uw kind geboren, of kent u iemand wiens
kind geboren is tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018?
Dan dient uw kind vóór 1 maart 2021 aangemeld te
worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar
2021-2022.
Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.
Heeft u al een kind op school?
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2017
en 1 juni 2018, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de
garantie op plaatsing op dezelfde school.

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via
024-360 20 22.
.

Wijksport buiten (tijdelijk aanbod)
Lekker sporten en bewegen in de openbare
ruimte? Jouw energie kwijt kunnen in deze
vreemde tijd? Meld je dan spoedig aan, het
aanbod start vanaf maandag 11 januari as.
Lent
Doelgroep
Locatie
Dag
Tijdstip

Groep 5 t/m 8
Grasveld ’t
speelweitje
Maandagen
15.30 - 16.30
uur

Oosterhout
/Ressen
Groep 5 t/m 8
Grasveld park de
Grote Boel
Donderdagen
15.00 - 16.00 uur

* Aanmelden is verplicht en kan via
noordsport@nijmegen.nl.
Vragen? mail naar: noordsport@nijmegen.nl.

Gratis af te halen
Op school staat een oude geluidsinstallatie, deze
kraakt maar geeft nog wel geluid. Wie interesse
heeft kan dit kenbaar maken door een mail te
sturen naar: arno.lippmann@conexus.nu. Ik maak
dan een afspraak om deze af te kunnen komen
halen.

