
 

 

21 oktober  Studiedag, alle kinderen vrij 
25 oktober  Start herfstvakantie  
2 november   MR vergadering  
8 november  OV vergadering  
16 november   Studiedag, alle kinderen vrij  
24 november  Nieuwsbrief komt uit  
3 december  Sinterklaas op school 
 

  

Nummer 3– 20 oktober 2021 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

• Afscheid juf Fleur 
• Kinderboekenweek 

• Nieuws van de directie, 
Inloop na Corona, Tekort 
aan vervangers, 

Gezonde traktaties 
• Nieuws uit de groepen 3 

• Nieuws uit de groepen ½  
• Nieuws van de OV 
• Ingezonden stukken 

 

 

 
 

De kinderen van Heumensoord, voortgezet 
onderwijs, zijn gestart met het volgen van de 
lessen in De Klif. Na de herfstvakantie gaan ook 
de jongere kinderen, primair onderwijs, naar 
school. Zij worden gehuisvest in bassischool De 
Boomgaard en in 3 lokalen van de dependance 
van onze school. Onderwijs Nijmegen heeft zich 
van de goede kant laten zien door dit op korte 
termijn te organiseren, compliment aan alle 
betrokken partijen. 
Morgen staat er voor onze school een studiedag 
gepland. Deze dag zal ons verder helpen in het 
traject van “Vraag het de leerlingen”. Wij zien een 
mooie ontwikkeling en hopen dat deze dag ons 
verder zal inspireren om vervolg stappen te gaan 
zetten. 
Na een periode van hard werk is het goed 
uitrusten, is een uitdrukking die werkelijkheid 
gaat worden. Dit geldt voor de leerlingen en voor 
de collega’s. De herfstvakantie staat voor de deur. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie. 
 
Arno Lippmann  
 



 

 
 

 
 
Vertrek Fleur 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Na bijna 14 jaar op de Oversteek gewerkt te hebben ga ik de school verlaten. Ik begin aan 

een nieuwe uitdaging en mag les gaan geven op de AZC-school Heumensoord, aan de 

kinderen uit Afghanistan. Hier heb ik enorm veel zin in. Natuurlijk ga ik de Oversteek ook 

missen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Daarnaast ben ik 

dankbaar voor alles wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Ik denk met veel plezier terug aan 

de mooie momenten met jullie kinderen. Wellicht tot ziens elders! Fleur Liefting  

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen gaat Fleur zich inzetten voor het onderwijs aan de kinderen 

van de opvang locatie Heumensoord. We danken Fleur voor alle jaren inzet op OBS De 

Oversteek. We wensen haar heel veel plezier en succes bij deze nieuwe uitdaging.  

 

 
 
Start Kinderboekenweek 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in 
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.  
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze 
worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, sporter of YouTuber.  
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. 
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over 
later! 
Op OBS De Oversteek is de Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober weer spetterend 
geopend. De kinderen hebben hun uiterste best gedaan om alle cryptische omschrijvingen 
rondom beroepen op te lossen en de juiste juf of meester te vinden. Wat was het leuk! 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Inloop met en zonder ouders na de herfstvakantie 
 
De anderhalve meter maatregel is inmiddels landelijk losgelaten. Vanuit dit gegeven is 
binnen het team en binnen de MR een gesprek gevoerd over de inloop met ouders. Het 
afgelopen anderhalf jaar is er helemaal geen inloop met ouders geweest i.v.m. Corona. We 
hebben de kinderen buiten op het plein opgevangen of kinderen gingen zelf naar binnen. 
Het contact met u als ouders is erg gemist. Ook konden de kinderen niet meer even hun klas 
laten zien. Dat is een gemis. We hebben echter ook gemerkt dat de rust in de school 
bijdraagt aan een goed leerklimaat. Omdat we graag beide dingen willen behouden is 
gekozen voor een nieuwe vorm van inloop.  
De nieuwe vorm van inloop ziet er zo uit:  
De groepen 1-2 hebben elke dag inloop met ouders. We vragen de ouders van klas 1-2D, 1-
2E en 1-2F om via de achterdeur het gebouw binnen te komen en ook weer te verlaten. Dit 
is de deur aan de kant van de busbaan (bij de kleine fietsenstalling). De ouders van de 
groepen 1-2A, 1-2B en 1-2C kunnen via de ingang onder de grote trap naar binnen en naar 
buiten.  
De groepen 3 hebben elke dag inloop met ouders tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie 
gaan de kinderen zelf naar binnen en blijven de ouders buiten. Ouders en kinderen kunnen 
gewoon via de grote trap naar binnen en weer naar buiten.  
De groepen 4-8 hebben geen dagelijkse inloop met ouders meer. Zij gaan zelf naar binnen 
en ouders blijven buiten. 
Voor alle groepen geldt dat elke laatste week voor een vakantie een inloopweek is. In deze 
weken is er 5 dagen inloop voor ouders. Ook de eerste week van het schooljaar is een 
inloopweek.  
De inloop start 10 minuten voor aanvang van de lessen.  
De leerkrachten zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen in de klas om kinderen die zelf 
naar school komen te verwelkomen.  
Tussen de middag is er geen inloop. Kinderen die ‘s middags thuis eten mogen om 13.00u 
(dependance 13.10u) op school zijn.  
We vragen u om zo min mogelijk buggy’s en wandelwagens mee naar binnen te nemen. Zo 
hebben we meer loopruimte voor iedereen. Ook vragen we u om uiterlijk 08.30u de klas en 
de gangen te verlaten zodat we op tijd kunnen starten met de lessen.  
Na de herfstvakantie heten we u dus weer heel hartelijk welkom in ons schoolgebouw. Dan 
gaat deze nieuwe vorm van inloop in! Ook mogen ouders na schooltijd weer even naar 
binnen lopen om bijvoorbeeld iets te vragen of iets te zoeken in de gevonden 
voorwerpenbak.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Heeft u corona gerelateerde klachten? Dan mag u helaas nog steeds ons gebouw niet 
betreden. In dat geval vragen wij u om uw kind zelf naar binnen te laten gaan of te regelen 
dat iemand anders uw kind naar school brengt.  
 
Tekort aan leraren / vervangers 
 
Helaas hebben we een steeds nijpender tekort aan vervangers. Op het moment dat een 
collega zich ziekmeldt of om een andere reden niet kan werken horen we steeds vaker dat er 
geen vervanger beschikbaar is. Dit is helaas een gegeven in het hele land. Wij lossen dit, als 
het kan, intern op. Dit gebeurt best vaak maar is voor u niet altijd waarneembaar. Als er 
intern geen oplossing mogelijk is blijven de kinderen thuis. Hierover krijgt u via Social 
Schools een bericht. Let op.. dit kan ook nog in de ochtend zijn vlak voor dat uw kind naar 
schoolgaat. Houdt u de berichtgeving goed in de gaten? 
Wij vinden het heel vervelend als een groep thuis moet blijven. Voor de kinderen en ook 
voor u als ouders(s)/verzorger(s) is het geen wenselijke situatie.  
Mocht u geen opvang hebben dan vangen we uw kind op in een andere groep. Er is dan 
sprake van opvang en niet van onderwijs. We vragen u met klem om hier alleen gebruik van 
te maken als het echt niet anders kan. Alvast bedankt!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Kinderen zwerven in de Klif na schooltijd 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
De laatste paar weken zijn er, na schooltijd, veel kinderen die in de Klif denken te kunnen 
spelen. Deze kinderen zitten niet op de BSO maar zijn gewoon thuis. We gaan ervanuit dat 
jullie denken dat ze buitenspelen. Het is niet de bedoeling dat er na schooltijd kinderen in de 
Klif zijn als zij daar geen afspraak hebben. Er is geen toezicht en het kan onveilige situaties 
opleveren. Willen jullie zo vriendelijk zijn dit onderwerp thuis bespreekbaar te maken met 
uw kinderen? 
Alvast vriendelijk bedankt! 
 
Gezonde traktaties 
Op OBS De Oversteek vinden we gezondheid belangrijk. We drinken daarom bijvoorbeeld 
water tijdens de fruitpauze. Gezonde en kleine traktaties vinden we wenselijk. We merken 
dat er weer meer en vooral veel snoep de school in komt. En dat kinderen zelfs op 
cadeautjes trakteren. Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld maar niet nodig.  
Daarom hieronder een aantal tips met betrekking tot gezonde traktaties. Veel plezier ermee!  
• Kies voor fruit in een ‘eigen verpakking’, denk aan mandarijnen of een banaan. (Die kun je 
verpakken in een leuk jasje) 
• Kies kleine voorverpakte porties gedroogd fruit; 
• In het kader van gezonde voeding is het wijs om op 
kleine porties van producten te trakteren die niet te 
veel calorieën bevatten, zoals een handje popcorn, 
soepstengel, peperkoek, mini eierkoek, een klein cup 
cakeje, klein zakje chips (b.v. met minder zout) of een 
minirolletje;  
• Als u toch op snoep wilt trakteren, houd de portie dan 
klein en geef een zakje met een paar (suikervrije) 
snoepjes of dropjes; 
NB: het trakteren op enkel voorverpakte traktaties 
(i.v.m. corona) is niet meer aan de orde.  
 

 
 
Workshop groepen 3 
De groepen 3 hebben, van geld van de oudervereniging, een workshop bij de bibliotheek 
gehad. 
Met de hele groep zijn ze naar bibliotheek geweest en hebben met elkaar opdrachten 
gedaan om de droom van Beer compleet te maken. Daarvoor kreeg ieder groepje een 
droomvanger om te vullen. 
 
 
 



 

 
 
 
Er waren namelijk woorden weg en samen hebben we gekeken naar welke woorden horen 
bij een mens of een dier, bij welk soort weer, waar je kunt zijn en welk gevoel het je geeft. 
Tot slot hebben we het boek meegekregen en hebben alle kinderen een kleurplaat gehad. 
Het was een erg leuk uitje. 

 
 
 

 
 
Muziektheater kleutergroepen 
Meneer Kruis en meneer Mol gaan naar school! Ze leren de 
letters van het alfabet, de kleuren van de regenboog en de 
dagen van de week, En tellen, van tien tot honderd. Hoe 
gedraag je je op school (‘na het plassen handen wassen’) en 
hoe kun je goed samenwerken? Meneer Kruis tekent een 
rode boom en een blauw huis en dat is Kunst. Hoe zit je 
lichaam in elkaar: “Heb je wel een oor jaja”. Meneer Mol is 
bang voor water bij  de zwemles. Samen zingen ze het 
schoollied van hun nieuwe school en een nieuw 
verjaardagslied voor de jarige Job. Afval moet in de afvalbak en voor een kleine tijger hoef je 
niet bang te zijn………. 
Onze kleuters hebben volop meegedaan, meegezongen, meegeklapt en meegedanst.  
Dit was eerst in het theaterzaal. De 
volgende dag kwam meneer Mol in de 
klas met zijn gitaar en klompentijgers. 
En daar kregen de kleuters weer een 
geweldige muziekles!  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Appgroep Klassenouders 

Vanuit de OV is het initiatief gekomen om een centrale Appgroep voor Klassenouders te 
starten. Op deze manier zijn voor ons de klassen en daarmee de ouders makkelijker te 
benaderen voor hulp bij diverse activiteiten. Zo hebben we te allen tijde hulptroepen klaar 
staan.  

Mocht je interesse hebben, maar nog niet in de appgroep zitten, maak dit dan s.v.p. kenbaar 
via het mailadres van de OV: oversteekov@conexus.nu 

 Dag van de Leraar 

Zoals jullie (hopelijk) weten levert de Oudervereniging een bijdrage aan verschillende 
activiteiten binnen school. 

Op 5 oktober jl. was het de Dag van de Leraar. Door de Oudervereniging werd daarom een 
kleine attentie in de lerarenkamers neergezet om te laten weten dat we erg blij zijn met alle 
leerkrachten op onze school. 

Namens de school: 
Wat zijn we verwend door jullie. 
Wij hebben genoten van het lekkers. 
Ouders bedankt! 

    

  

 

Kinderboekenweek 

Van 6 t/m 17 oktober was het Kinderboekenweek met het thema Beroepen. Dank aan alle 
ouders die hebben geholpen met versieren ondanks de regen buiten. De diverse activiteiten 
waren een groot succes. 
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Sinterklaasfeest 

12 november a.s. wordt er een heuse Sintkamer ingericht op school. De voorbereidingen 
worden door de Sintcommissie gedaan. We hebben ook al hulp gevonden van ouders die 
hiermee willen helpen. Laten we er een mooi feest van maken! 
 

 
Herfstvakantie 
Het eerste deel van het schooljaar is voorbij gevlogen! We hebben met elkaar veel leuke 
creatieve activiteiten gedaan en elkaar leren kennen. We wensen jullie allemaal een goede 
herfstvakantie en tot over een week! 
 

 

  

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tips voor meer zelfvertrouwen  
Bijdrage van Marjon van Klaveren, jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid.  
  
Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf. Maar ook in wat hij of zij kan en heeft 
meestal ook gevoel van eigenwaarde. Dit noem je ook wel zelfwaardering of een positief zelfbeeld. 
Een positief zelfbeeld is voor ieder mens belangrijk. Bij kinderen wordt dit zelfvertrouwen 
opgebouwd wanneer ze steeds bevestiging krijgen dat ze aardig gevonden worden en de moeite 
waard zijn. 

Kinderen leren positief over zichzelf te denken door wat je als ouder tegen hen zegt. Heb je een t , 
dan krijgt je kind het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Je kind ontwikkelt daardoor 
een positief zelfbeeld. 
 

Merk jij dat je zoon of dochter onzeker is? Zo help je je kind zelfvertrouwen op te bouwen: 
 

1) Luisteren: geef je kind aandacht. Luister naar alle verhalen en toon interesse in de dingen die 
het doet.  

2) Humor: leer je kind dat het ook om zichzelf mag lachen. Lach samen, met elkaar en om 
elkaar als er iets fout gaat. Bijvoorbeeld als je melk over de rand van je kopje schenkt.  

3) Vertrouwen: laat je kind merken dat jij weet dat het allerlei dingen kan. Verwacht niet te 
weinig en niet te veel.  

4) Complimenten: geef je kind complimenten als het iets moeilijks probeert, ook als het mislukt. 
En geef je kind een compliment als het een moeilijke taak afmaakt.  

 
Geef je kind veel liefde en aandacht. Kinderen hebben er behoefte aan te voelen dat ze 
belangrijk zijn voor hun ouders, familie en omgeving. Straal ook uit dat jij alle vertrouwen 
hebt in je kind en in wat het allemaal kan. 
 
 
Meer tips vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden.  
 
 
 
 
 
 

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeden/opvoedtips/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfvertrouwen/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


 

 
 
 
Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid 
en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. 
Benieuwd? Meld je aan via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/  
 
 

 
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er 
voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over 
bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Bel of 
mail voor een afspraak. 
Tel: 06-41591468 
Mail: mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl 
 

 https://www.facebook.com/jeugdverpleegkundige/ 
 

 

 
 
Onderzoek naar rekenen in het brein bij kinderen van 9-10 jaar oud 
  
WAAROM DIT ONDERZOEK?  
Wanneer kinderen moeite hebben met rekenen, is het belangrijk om uit te zoeken hoe dit 
komt. Wij weten echter nog niet precies waarom sommige kinderen wel rekenproblemen 
ontwikkelen en andere niet. Cognitieve vaardigheden (zoals geheugen) spelen mogelijk een 
rol, maar ook bijvoorbeeld informatieverwerking in het brein is belangrijk. In dit onderzoek 
proberen wij een antwoord te krijgen op de vraag wat precies de relatie is tussen deze 
cognitie vaardigheden, informatieverwerking in het brein en rekenvaardigheden bij 
kinderen.  
  
WELKE PARTICIPANTEN ZOEKEN WIJ?  
Aan dit onderzoek mogen kinderen (9-10 jaar oud) meedoen; deze 
kinderen kunnen niet mee doen als ze aan het hoofd zijn geopereerd, 
epilepsie, linkshandig zijn of andere neurologische aandoeningen 
hebben en medicijnen hiervoor slikken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
mailto:mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl
https://www.facebook.com/jeugdverpleegkundige/


 

 
 
 
HET ONDERZOEK  
Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: een korte elektro-encefalogram (EEG) 
meting, het uitvoeren van cognitieve taken (werkgeheugen en getalbegrip) en een 
rekentaak.  
In de hersenen wordt informatie overgedragen door elektrische activiteit van de 
zenuwcellen. Deze elektrische activiteit, die door de hersenen zelf wordt geproduceerd, kan 
door middel van sensoren worden opgepikt, gemeten en worden vastgelegd. Dit wordt ook 
wel een EEG meting genoemd. Voor de EEG plaatst de onderzoeker een cap gemaakt van 
elastisch materiaal op het hoofd. Dit is volledig veilig en pijnloos. De gegevens verkregen in 
dit onderzoek kunnen niet vanuit een klinisch perspectief worden bekeken. Het onderzoek 
zal niet langer dan 2 uur duren en loopt tot januari 2022.  
  
RISICO’S EN ONGEMAKKEN?  
Er zijn geen risico’s voor de gezondheid en veiligheid van uw kind. De EEG brengt mogelijk 
een ongemak met zich mee doordat er gel in het haar komt. Dit kan na het onderzoek 
gemakkelijk uit het haar worden gewassen. Shampoo en handdoeken zijn beschikbaar in het 
lab. 
  
VERGOEDING EN AFSPRAAK PLANNEN? 
Als dank voor u medewerking ontvangt u een waardebon t.w.v. 20 euro en reiskosten 
worden vergoed. Mocht u een afspraak willen inplannen of meer informatie willen, neem 
dan gerust contact op met rekenen2019@gmail.com.  
 
 
 

mailto:rekenen2019@gmail.com

