
 

 
  
  
  
  
  

 

  

Nummer 7 – 23 februari 2022 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

 
• Agenda 
• Schoolfotograaf 

• Schoolvoetbal 2022 
• Letterfeest groep 3  

• Afscheid Willeke 
• Voorjaars-zomer en 

speelgoedbeurs Nijmegen  
Noord 

 
 

Verdere versoepelingen zijn doorgevoerd en 
langzaam keren wij terug naar het “oude” 
normaal. We moeten voorzichtig blijven en bij 
klachten, die Corona gerelateerd zijn, is het 
advies om te laten testen. In de bovenbouw 
groepen worden de zelftesten uitgedeeld en 
nemen de leerlingen met regelmaat een zelftest 
af. Het gedraai van het stokje in de neus begint 
bijna net zo gewoon te worden als het poetsen 
van de tanden. Wat de versoepelingen 
inhouden voor de school zullen wij na de 
voorjaarsvakantie gaan communiceren. Op de 
vraag of de ouders dan weer de school in 
mogen komen om de leerlingen te brengen 
krijgt u dan het antwoord. Afgelopen periode is 
het erg lastig geweest om vervanging te vinden 
voor de leerkrachten die vanwege klachten 
thuis moesten blijven. Regelmatig hebben wij 
een bericht via Social Schools moeten sturen om 
te vragen of de leerlingen thuis opgevangen 
konden worden. Via deze weg wil ik u bedanken 
voor uw begrip en medewerking. Wij hopen dat 
deze periode achter ons ligt en wij na de 
voorjaarsvakantie  weer met een compleet 
team ons werk mogen gaan doen!  
Ik wens u allen een fijne vakantie en voor de 
mensen die carnaval gaan vieren veel plezier. 
Voor de mensen die gaan skiën, viel spass und 
hals und beinbruch. 
 
Arno Lippmann 
 



 

 
 

25 februari Carnaval op school, continurooster tot 14.00/ 14.10 uur 
Week 9 Voorjaarsvakantie 
Week 10 Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
18 maart Schoolfotograaf 
23 maart Nieuwsbrief komt uit   
 
 
   

  
          
Schoolfotograaf 

Op vrijdag 18 maart worden de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt ! 

De schoolfotograaf zal van uw zoon/ dochter een individuele foto maken en er wordt een 
groepsfoto gemaakt. Via school krijgt u enkele weken later een inlogcode waarmee u de 
foto’s kunt bestellen. De afhandeling van bestelling, betaling en levering verloopt via de firma 
Koch. 

Na school is er dit jaar weer de mogelijkheid voor het maken van een broertjes/zusjes foto. 
Op beide locaties zullen er twee fotografen aanwezig zijn om deze foto’s te maken. De tijden 
zijn als volgt voor de Klif en dependance: 15.00 /15.10 uur tot 16.00 /16.10. Bij de ingang van 
de gebouwen zullen we die dag duidelijk maken in welke lokalen u de fotografen kunt vinden. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van de schoolfoto’s dan vragen wij u dit tijdig aan 
te geven bij de leerkracht van uw kind. 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie 
keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 
waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de 
foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een 
witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur. 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn 
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
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Schoolvoetbal 2022    
 

     
 
 
 
Eindelijk kunnen we na twee jaar weer meedoen aan het schoolvoetbal georganiseerd door 
de K.N.V.B. Voor de kinderen erg fijn, omdat ze er al jaren naar hebben uitgekeken. 
Dit schooljaar doen leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi dat 
georganiseerd wordt bij v.v de Bataven in Gendt. Op 30 maart spelen er zes 
meisjesachttallen mee en op 6 april doen er zeven jongensachttallen mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi. We spelen op een half veld volgens de richtlijnen van de K.N.V.B. 
Voor het slagen van dit toernooi zijn er ouders nodig om te coachen, rijden en wassen, 
natuurlijk is gewoon kijken en aanmoedigen ook gezellig voor de kinderen. Er is al een brief 
aan de kinderen meegegeven, waarin u zich kunt opgeven bij de leerkracht van uw kind. De 
definitieve speeltijden krijgt u een week van tevoren te horen van de leerkracht van uw kind. 
We maken er samen een gezellige happening van. 
 
Groetjes Kim Peeters en Dirk Peters. 
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Letterfeest in groep 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 4 februari was een bijzondere dag in de groepen drie. De kinderen hadden alle 
letters geleerd en deze mijlpaal werd gevierd met een “Letterfeest”. De klassen waren 
versierd met zelfgemaakte letterslingers en er werden die ochtend allerlei letteractiviteiten 
gedaan, zoals letterspelletjes spelen, letterkoekjes maken en een letterzoekspel in de 
gymzaal. Na alle activiteiten werd het leeslied gezongen en kreeg iedereen het welverdiende 
letterdiploma. Ook kregen de kinderen hun zelfgemaakte verzinselpet mee naar huis. Vanaf 
nu kunnen ze naast lezen ook nog eens geweldige verhalen verzinnen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
 
Lieve ouders,  
 
Na ruim 10 jaar op OBS De Oversteek ga ik een nieuw avontuur tegemoet! Het is tijd voor 
een nieuwe uitdaging en nieuwe omgeving. Ik heb hier echt een gouden tijd gehad en wil 
jullie als ouders bedanken voor jullie vertrouwen, betrokkenheid en gezelligheid (en 
natuurlijk het aanleveren van zulke leuke kinderen). Wellicht komen we elkaar ergens 
anders nog eens tegen, ik wens jullie al het goeds! 
 
Groetjes Willeke  
 
Met Willeke gaan we een gewaardeerde collega missen. We wensen haar veel plezier en 
succes in haar nieuwe werkomgeving. 
 
Namens het team van OBS De Oversteek 
  



 

 
 
 

 
 
 
Voorjaars-zomer en speelgoedbeurs  Nijmegen Noord. 
 
Nog wel met een paar beperkende maatregelen maar de beurs gaat door ! 
Op zaterdag 12 maart van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de gymzaal van 
de Klif (De Klif, Pijlpuntstraat 1 te Nijmegen Noord). 
De toegang is gratis! Helaas kunnen deze beurs geen kinderen mee !  
Maar verder is alles als vanouds, er zal volop voorjaars- en zomerkleding worden 
aangeboden net als speelgoed en boeken.  
 

 
GOEDE DOEL 
De opbrengst van deze kleding- en speelgoedmarkt 
gaat naar Basisschool De Oversteek te Nijmegen 
Noord. Deze opbrengst wordt verkregen doordat: 
- de inbrenger bij verkoop 10% minder ontvangt                          
dan de vraagprijs 
- de koper 10% meer betaalt dan de vraagprijs 
- eindbedragen naar boven worden afgerond; op 
hele of halve euro’s 
U kunt alleen cash betalen !! Dus niet met pin. 
 
 

 
Zie voor info onze Facebook pagina: Kinderkledingbeurs Nijmegen Noord 
 

 
 


