
 

 
 
25 november Leerlingenraadvergadering 
Week 47+48 Gesprekken met ouders leerlingen met zorg 
5 december Sint is op school 
6 december De kinderen mogen een uurtje later beginnen 
13 december Creamiddag 
21 december Nieuwsbrief gaat uit 
23 december Studiedag, alle kinderen vrij 
26 december Start kerstvakantie 
 

  

Nummer 3 – 23 november 2022 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

• Nieuws van de OV 
• Sinterklaas 

• Hulp gevraagd 
• Mini Zevenheuvelenloop 7A 
• Mediatoren 

• Even voorstellen: 
Monique Fransen-Beumers 

en Fleurien Aerts 
• Schoolwijzer Nijmegen 
• Huishoudelijke mededeling 

 
 

 
 
De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Het 
zonnetje heeft plaats gemaakt voor regen en een gure 
wind. Met de herfst komen vaak meer zieken. Ook wij 
zien dat op school. Meer kinderen en collega's die ziek 
zijn en nu niet alleen met corona, maar met de griep 
of geen stem meer hebben. In nauw contact met onze 
vervangingspool en onze eigen collega's proberen we 
zoveel mogelijk klassen te voorzien van leerkrachten. 
Toch lukt dat niet altijd. We willen jullie vragen iedere 
ochtend goed je Social Schools in de gaten te houden. 
Via dat kanaal krijgen jullie, vaak pas 's morgens, te 
horen als er geen vervanger is. Dan vragen we jullie 
jullie kind(eren) thuis te houden. We hopen op jullie 
medewerking. 
 
Verder zien we natuurlijk ook de gezelligheid van deze 
tijd. De school en met name de klassen zijn weer mooi 
aangekleed in het Sinterklaas thema. Kinderen die 
samen Sinterklaasliedjes zingen en de schoen die 
binnenkort weer gezet mag worden op school. 
 
Uit betrouwbare bron weten we dat de goedheiligman 
op 5 december onze school weer komt bezoeken. 
Daar worden we altijd weer vrolijk van. We wensen 
iedereen dan ook een heel fijne tijd toe in de komende 
donkere periode. Geniet er samen van. Het mag weer! 
 



 

 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers,  

 
De Kinderboekenweek is alweer achter de rug, het klassenbudget en het sinterklaasgeld is uitgekeerd 
aan alle klassen. De voorbereidingen van het Sinterklaasfeest zijn getroffen en ook de 
voorbereidingen voor het Kerstfeest en het schooluitje zijn in volle gang. Met de 
jaarlijkse ouderbijdrage kunnen wij al deze activiteiten bekostigen. Van een groot aantal ouders 
hebben we de ouderbijdrage inmiddels ontvangen. Dank daarvoor! Graag herinneren we de ouders 
die dat nog niet gedaan hebben aan onze oproep.  
- 1 kind: € 37,50  
- 2 kinderen: € 75,-  
- 3 kinderen: € 101,50 (voor het derde en eventueel volgende kind betaalt u minder: € 26,50)  
- 4 kinderen: € 128,-  
U kunt het bedrag (o.v.v. de naam en groepsnummer van uw kind(eren)) overmaken op: 
rekeningnummer NL61 RABO 0167 8462 05, t.n.v. Oudervereniging basisschool De Oversteek.  
Namens de oudervereniging en alle leerlingen bedankt! 
 
 

 
 
We zitten met z’n allen weer midden in de Sinterklaastijd. 

De gangen en klaslokalen zijn versierd, de lootjes zijn getrokken en morgen 
 (24 november) mogen alle kinderen hun schoen in de klas zetten. 
Op 5 december ontvangen we met de hele school Sinterklaas en zijn Pieten op de 
trappen bij de Klif. 
Dat gaat een leuke dag met allerlei 
verrassingen worden!    
Nog even ter herinnering: op 
dinsdag 6 december mogen de 
kinderen een uur later op school 
komen. 
Op de Klif start de les om 09.30 uur 

en op de Dependance start de les om 09.40 uur. 
De leerkracht is gewoon vanaf 08.20 uur (op de Klif) en 08.30 uur (op de Dependance) in de klas 
aanwezig om de kinderen op te vangen die hier geen gebruik van willen/kunnen maken.  
 



 

 
 
 

 
 
Hulp nodig! 
De oudervereniging en de school hebben opnieuw jullie hulp nodig! Als de Sint het land uit is gaan 
we de school versieren voor Kerst. We hebben al een aantal aanmeldingen maar nog niet voldoende. 
Wil je ons helpen?  We gaan versieren op woensdagochtend 7 december vanaf 8:30 uur. 
Je mag je aanmelden bij Janneke de Groot 0648776745. 
 
 
 

 
 
 
De mini Zevenheuvelenloop van groep 7A 
  
Groep 7A is een heel sportieve klas. We hebben de afgelopen 
drie weken gebruikt om te trainen voor de Mini 
Zevenheuvelenloop. Tijdens de fruitpauze mochten de 
kinderen een rondje om OSC rennen. Dit is precies 1 km. 
Hierbij hielden we onze tijd bij en probeerden we op 
verschillende manieren te lopen. Soms snel, soms rustig, 
soms intervallen.   
In totaal hebben we met de klas 158 trainingskilometers 
gemaakt. Afgelopen zaterdag hebben Sky, Bram, Jesse, Daan, 
Melle, Jort, Aura, Tara, Jasper, Mik en Danis de wedstrijd gelopen. Ze renden 800m door de straten 
van Nijmegen en behaalden allemaal super goede tijden. 
Iedereen kreeg een mooie medaille en certificaat als herinnering aan de wedstrijd. Meester Pim liep 
zelf ook mee, hij liep op zondag de 15 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Mediatoren 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Onze school is net als u voortdurend bezig met 

opvoeden. Wij doen dat vanuit de 

uitgangspunten van De Vreedzame School. De 

Vreedzame School is een programma dat streeft 

naar een klimaat in school en klas waarin 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 

kinderen centraal staan. De school wordt een 

democratische gemeenschap waarin ook de 

kinderen een stem hebben, zich gezien en 

gehoord voelen en op een positieve manier met 

elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing 

centraal. Kinderen leren hoe je constructief met 

conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op 

te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze 

ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met 

behulp van een derde, neutrale partij. 

  

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school 

jaarlijks een aantal leerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het 

oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig 

en succesvol verlopen. 

  

Dit schooljaar heeft de training plaats gevonden in oktober/november. Voorafgaand aan de training 

is er met ouders contact geweest. In iedere klas kunt u inzien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ 

hebben op een bepaalde dag. 

  

In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed 

kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven 

verantwoordelijkheid. 

  

Wij zijn trots op onze mediatoren. Ze hebben in de training al laten zien hoe gemotiveerd en 

enthousiast ze zijn en wij hebben veel vertrouwen in deze kinderen. 

 

 
 



 

 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Monique Fransen-Beumers. Ik ben 49 jaar, getrouwd en 
heb 2 volwassen dochters en woon al vele jaren met veel plezier in 
Vierlingsbeek. 

Ik heb 25 jaar onderwijservaring als leerkracht, intern begeleider en 
locatieleider. Na de laatste 13 jaar gewerkt te hebben op basisschool ’t 
Stekske te Langenboom is het tijd voor een nieuwe uitdaging. 

Vanaf 1 december ben ik drie dagen aanwezig op de Oversteek. Ik kijk 
ernaar uit jullie de komende weken te leren kennen en met elkaar in 
gesprek te gaan.  

Hartelijke groet, Monique Fransen-Beumers. 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf 1 december zal ik starten als intern-begeleider op de Oversteek. Een 
nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin in heb! Graag stel ik me hierbij even aan 
u voor.  
 
Mijn naam is Fleurien Aerts. Na de Academische Pabo en mijn master 
Orthopedagogiek heb ik 6 jaar als leerkracht gewerkt in zowel het speciaal als 
regulier onderwijs. Inmiddels lijkt het mij een mooie uitdaging om het stukje 
orthopedagogiek te verbinden met de praktijkervaring als leerkracht door als 
intern-begeleider aan de slag te gaan. Ik kijk er naar uit om samen te gaan 
werken met mijn nieuwe collega’s en de kinderen op de Oversteek en met u 
als ouder.  
 

Tot in december! 
 
Hartelijke groet, Fleurien Aerts. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
Let op! Is uw kind geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020?  
 
Dan dient uw kind vóór 1 februari 2023 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 
2023-2024. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Heeft u al een kind op school? Dan 
hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020, bij aanmelding vóór 1 februari 
2023, de garantie op plaatsing op dezelfde school. Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 
024-360 20 22. 

 
 

 
 
Samen zorg dragen voor de omgeving 
 
We merken dat er na schooltijd vaak spullen blijven liggen op school. Jassen aan de kapstok en 
bijvoorbeeld gymtassen. Na schooltijd is er echter weinig toezicht in de gangen en zo wil het helaas 
wel eens voorkomen dat er spullen zomaar verdwijnen. Willen jullie met jullie kinderen hier even 
aandacht aan geven. En hen stimuleren alle spullen mee naar huis te nemen. Wij zullen ook als team 
(onder schooltijd en na schooltijd) zoveel als mogelijk alert zijn op de omgeving.  

  


