
 

 
27 mei Schoolfotograaf 
31 mei studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 

12.00/12.10 uur 
11 juni Leerlingenraadvergadering 
17 en 18 juni ANWB Streetwise voor alle groepen 
21 juni Laatste OV-vergadering van dit schooljaar 
29 juni MR-vergadering 
30 juni rapport groepen 1 t/m 7 gaat mee 
5 t/m 16 juli (Facultatieve) oudergesprekken 

 

  

Nummer 9 – 26 mei 2021 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

 Nieuws over de TSO 
 Creamiddagen 

 Schoolfotograaf 
 Nationaal Programma 

Onderwijs 

 Belangrijke data 

 
Na een tweeweekse meivakantie - die overigens meer 
leek op een verlate herfstvakantie - zijn we begonnen 
aan de eindsprint richting einde van het schooljaar. 
Ieder jaar neem ik mij voor te voorkomen dat het 
hectisch wordt aan het einde van het schooljaar. 
Helaas… 
 
Ook dit jaar gaat dit voornemen in rook op. Ik zal u 
niet vermoeien met de zaken die nog geregeld moeten 
worden. Verderop in de nieuwsbrief kunt u iets lezen 
over de inzet van de NPO gelden. We zijn blij met de 
extra middelen, maar het vraagt ook weer iets extra’s. 
 
Maar ik ben van de positieve psychologie en zie ook 
mooie dingen in de toekomst. Steeds meer kunnen wij 
de dingen doen die wij voor de intrede van corona ook 
deden. Het Europees kampioenschap voetballen komt 
eraan en daarna de Olympische Spelen. Een sportieve 
zomer lonkt. 
 
Morgen de opening van onze creamiddag met als 
thema: de Olympische Spelen. Laten we ons niet altijd 
laten leiden door problemen, maar mogelijkheden 
zien in onmogelijkheden. Wij gaan een zonnige 
toekomst tegemoet. 
 
Optimisme is het geloof dat tot succes leidt 
(Heleen Keller) 
 
Arno Lippmann 

 



 

  

         
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van het gegeven dat Kion Broodnodig gaat stoppen met 
het aanbieden van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op Basisschool De Oversteek. 
 
De voornaamste reden is dat KION Broodnodig, in het uur dat de TSO moet worden aangeboden, 
onvoldoende de kwaliteit kan bieden die wij als organisatie van de kinderopvang voor ogen 
hebben. 
 
In goed overleg hebben KION en de school besloten deze vorm van opvang te beëindigen. Graag 
willen wij, via deze weg, de vele vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren.  
 
Tegelijkertijd kunnen wij melden dat Marianne Janssen, huidige coördinator, met een eigen 
organisatie de TSO verder zal gaan voortzetten. Met ingang van 30 augustus, start nieuwe 
schooljaar, is de organisatie van de TSO in handen van TSO “Het Lammetje”. 
 
KION zal de contracten van de kinderen die gebruik maken van de TSO ontbinden. Om in het 
nieuwe schooljaar gebruik te maken van de TSO moet uw kind opnieuw worden aangemeld. Vanaf  
1 juli 2021 kan dit via de site: www.hetlammetje.nl . Op de website staat daarvoor een link. 
 
Veel vrijwilligers die nu de leerlingen opvangen tijdens de TSO, en dit al geruime tijd doen, blijven 
dit doen onder de nieuw naam. 
 
Vanuit KION zal er een passend afscheid worden georganiseerd. School is de organisatie van KION 
Broodnodig zeer erkentelijk voor de prettige samenwerking en de opvang gedurende de afgelopen 
jaren. Gelukkig verdwijnt KION niet uit beeld omdat zij de Buiten Schoolse Opvang (BSO)  blijven 
verzorgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Trui de Klein, clustermanager KION 
 
Arno Lippmann, directeur Basisschool De Oversteek 

 

http://www.hetlammetje.nl/


 

 
  

 
Er komen weer twee prachtige creadagen aan!  
Deze staan gepland op 27 mei (voor de groepen 1-5) 
en op 3 juni (voor de groepen 6-8).  
Uiteraard organiseren we deze dagen ook weer met in 
achtneming van de maatregelen die nog steeds 
gelden.  
 
Dit keer hebben de twee creadagen een schoolbreed 
thema. Te weten de Olympische zomerspelen.  
 
In de klassen geven we vorm aan dit thema op 
verschillende manieren. U gaat hier zeker nog iets van 
terug zien in onze nieuwsbrief! 
 
Arno Lippmann opent de creadagen met een heuse 
Olympische vlam!  
 
We hebben er zin in! 

 

 
Morgen, donderdag 27 mei komt de schoolfotograaf.  
 
Op beide locaties is er die dag een fotograaf aanwezig. 
Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen 
worden dit schooljaar alleen individuele foto’s en een 
klassenfoto gemaakt. 
 
In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM 
heeft foto Koch extra voorzorgsmaatregelen genomen 
om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de 
leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.  

 

 

 



 

 

 
Inzet NPO gelden 
Vlak voor de verkiezingen bleek er 8,5 miljard euro 
beschikbaar om de mogelijke covid-schade in te halen.  
 
Binnen ons bestuur en school houdt het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) de gemoederen bezig. 
Hoe gaan wij de gelden inzetten? 
 
Er is een menukaart die kan helpen bij de inzet van dit 
extra budget. Een schoolscan moet ons helpen  om 
doelen te stellen en interventies te kiezen.  
 
Via de schoolscan gaan wij proberen om problemen en 
behoeftes van onze leerlingen in kaart te brengen. 
Natuurlijk is het logisch dat wij met onze keuzes zoveel 
mogelijk aansluiten bij de reguliere kwaliteitszorg en 
plannen van de school.  
 
Door de medezeggenschapsraad van de school zal 
moeten worden ingestemd met het plan voordat het 
plan ten uitvoer gebracht zal gaan worden. 
 
Wij houden u op de hoogte! 
 
Arno Lippmann 

 


