De laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
Leerlingen hebben het rapport ontvangen, de
oudergesprekken zijn geweest en de leerlingen van
groep 8 nemen afscheid van de basisschool. Allemaal
activiteiten die erop duiden dat het einde van het
schooljaar nadert. Een jaar die de geschiedenis zal
ingaan. Corona heeft een grote invloed gehad op alles
en iedereen. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan
om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We
hebben geleerd van de fouten maar hopen dat wij de
lering niet hoeven te gaan gebruiken in de toekomst.
Nog is onzeker hoe de start van het schooljaar eruit zal
komen te zien. Gaan we weer verder op “slot” of kan
er weer versoepeld gaan worden? De vakantie staat
voor de deur. Even tijd om te ontspannen, geen
agenda en geen vaste structuur van de dag. Een
welverdiende vakantie!
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Namens het team van de Oversteek wil ik u bedanken
voor de samenwerking en het vertrouwen in het
afgelopen jaar. Wij wensen u een fijne vakantie en
hopen elkaar weer te spreken bij aanvang van het
nieuwe schooljaar.
Blijf gezond en let op elkaar! Prettige vakantie.
Arno Lippmann

14 juli
15 juli
16 juli
19 juli
30 augustus
3 september

Afscheidsavond groepen 8
Alle leerlingen groepen 8 nemen afscheid,
glijbaan bij de Klif
Laatste schooldag, alle kinderen om
12.00/ 12.10 uur uit
Start zomervakantie
Eerste schooldag na de zomervakantie
Studiedag, alle kinderen vrij

Inloop na de vakantie
We kunnen nu nog niet inschatten hoe het er na de
zomervakantie voor staat wat betreft de coronaregels.
Wat we wel weten is dat anderhalve meter afstand
tussen volwassenen ook na de vakantie nog geldt. Dit
maakt dat ouders, in grote getale, nog niet de school
in kunnen komen.
Bijna alle kinderen gaan na de zomervakantie naar een
nieuw lokaal en een nieuwe leerkracht. Zeker voor de
kinderen uit de groepen 1-5 is het lopen naar een
nieuwe plek spannend. Daarom vangen de
leerkrachten van de groepen 1-5 de kinderen buiten
op in een vak. Na de eerste week mogen de kinderen
van de groepen 3-5 zelf naar binnen lopen. Zij weten
dan immers de weg. De groepen 1-2 blijven buiten de
kinderen verwelkomen. Voor de groepen 6-8 geldt dat
zij de eerste dag na de zomervakantie buiten worden
opgevangen door de leerkracht (ook na de
middagpauze). Vanaf de tweede dag mogen zij zelf de
school in lopen via de bekende ingangen. Zolang de
anderhalve meter afstand geldt blijft dit alles zo.

Studiedag vrijdag 3 september
Zoals u in de agenda ziet hebben we de eerste vrijdag
van het schooljaar een teamstudiedag.
Dit vinden wij, voor onze kinderen, geen ideaal
moment. Toch hebben we hiertoe besloten.
Zoals u weet zijn we door de hele school heen bezig
met het creëren van meer keuzevrijheid en
zelfstandigheid bij en voor kinderen. We volgen als
team een leertraject bij “Het Kan!”.
Concreet hebben de kinderen hiervan afgelopen jaar
bijvoorbeeld gemerkt dat er in de klas meer ruimte is
om samen na te denken over vraagstukken (Vraag het
de kinderen!).
Ook zijn we schoolbreed gestart met het werken met
een weekplan. Een weekplan is een hulpmiddel om
zelfstandig bezig te zijn, waarmee kinderen zelf een
planning maken en geholpen worden te reflecteren op
het werkproces. We vinden het belangrijk dat dit
proces direct aan het begin van het schooljaar weer
voortgang krijgt. De agenda van onze begeleiders van
“Het Kan!” is echter vol.
Hier hebben we onze jaarplanning op af moeten
stellen.

NPO gelden
We zijn als school plannen aan het maken voor de
inzet van de NPO gelden. Dit zijn de incidentele
gelden toegekend aan scholen om de achterstanden
door de coronacrisis (zowel cognitief als sociaal
emotioneel) aan te pakken.
U ontvangt binnenkort een uitgebreid schrijven via
Social Schools over de inzet van deze gelden op onze
school.

Conclusie vragenlijsten resultaten Monitor Sociale
Veiligheid en Mentaal Welbevinden
In april hebben we onder u als ouders, kinderen en
leerkrachten vragenlijsten afgenomen. De vragen
gingen over veiligheid en mentaal welbevinden.
In de bijlage treft u een beknopt verslag van onze
bevindingen en conclusies.

Reminder Tussenschoolse Opvang “Het Lammetje”
Het inschrijven loopt voorspoedig, er zijn al een honderdtal
kinderen ingeschreven. Over het algemeen zijn er weinig
problemen en verloopt het inschrijven goed.
Gaarne op een zo kort mogelijk termijn inschrijven zodat alle
kinderen op tijd in het systeem staan. I.v.m. het inplannen en
contract-afhandeling is het aan te raden om niet te wachten
met inschrijven. Alvast onze dank hiervoor.
Mochten er ouders zijn die graag geholpen willen worden of
problemen ondervinden met/tijdens het inschrijven of het
lastig vinden, dan gaan we hier uiteraard samen uitkomen.
Neem middels mail (voorkeur) of als dat niet mogelijk is een
telefoontje naar Het Lammetje even contact op en vermeldt
dan even dat je graag geholpen wilt worden en gaarne ook
even aangeven wanneer dit zou kunnen.
Bijvoorbeeld woensdag na 18.00 uur of dinsdag na 13.00 uur.
Vermeld ook even een telefoonnummer erbij waar we je
kunnen bereiken.
Als je een kind wilt inschrijven om over te blijven klik dan hier.
Je kunt kiezen uit:
Structureel contract (vaste overblijfdagen): extra dagen
(oude strippenkaart) kunnen door uzelf middels de ouderapp
eenvoudig ingepland worden.
Flexibel contract: als je kind(eren) niet op vaste dagen
overblijft maar u er wel incidenteel gebruik van wilt maken.
(oude strippenkaart). Ook zelf via de ouderapp eenvoudig in
te plannen.
Lijkt het je leuk om overblijf-ouder te zijn kom vrijblijvend een
keer kijken. Als je minimaal 2 maal per maand een uurtje als
overblijfmedewerker draait krijg je 50% korting op al je
kinderen en de dagen dat je er zelf bent worden niet
berekend. Voor elke overblijf (dienst) ontvang je 10,-- euro.
Groetjes Marianne Jansen (coördinator)
Mail:
website:
mobiel:

tsohetlammetje@outlook.com
www.hetlammetje.nl
06-13474986

Avond4Daagse
Helaas hebben wij moeten besluiten dat de
avondvierdaagse van 2021 (13de editie) in september
geen doorgang kan vinden i.v.m. de onzekere situatie
rondom COVID-19.
Daarvoor in de plaats vind in ieder geval ook dit jaar
de avondvierdaagse home edition plaats. Voor meer
informatie over de avondvierdaagse home edition
verwijzen we jullie graag naar
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4da
agse-home-edition of naar
www.avondvierdaagsenijmegennoord.com
Hopelijk kunnen we volgend jaar de avondvierdaagse
in juni wel door laten gaan. De data van deze editie
stonden in de vorige nieuwsbrief.
Avondvierdaagse Nijmegen Noord Lent en Oosterhout

