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IN DEZE NIEUWSBRIEF:




Kamp groepen 8
Schoolfeest
Herdenking

Afgelopen maandag was er het begin van
schooljaar 2021-2022. Leerlingen onwennig op
het plein op zoek naar de groep en leerkracht.
Ouders achter de heg omdat het corona virus er
nog altijd voor zorgt dat wij ouders niet massaal
mogen toelaten. Spannend voor iedereen,
leerlingen, ouder(s) maar ook voor de
leerkrachten. Vakantie heeft ervoor gezorgd dat
de accu weer is opgeladen en wij met veel zin het
schooljaar zijn gestart.
In de komende nieuwbrieven zullen wij u op de
hoogte houden van alle activiteiten die er zullen
gaan plaatsvinden. Als school willen wij ons
blijven ontwikkelen en willen wij beter worden.
Komende vrijdag is al een zo’n moment waarop
het team samen over de invulling van het
onderwijs op De Oversteek zal gaan praten. Deze
is expres vroeg in het schooljaar gepland om daar
het gehele jaar voordeel van te hebben.
Samen met de leerlingen en ouder(s) gaan wij er
een mooi jaar van maken! Ik wens iedereen veel
(leer)plezier.
Arno Lippmann

Je kunt de golven niet stoppen,
maar wel leren surfen
-Lao Tse-

3 september
6 september
7 en 9 september
Week 36 en 37
13 september
20 september
28 september
Week 39 en 40

Studiedag, alle kinderen vrij
Jaaropening groepen 6, 7, 8 met de Lindenberg
Jaaropening groepen 1 t/m 5 met Tudor Studio

Startgesprekken
Algemene ledenvergadering, gevolgd door de OV vergadering
Herdenking De Oversteek door de groepen 7
MR vergadering
Kamp groepen 8

Kamp groep 8
In week 39 en 40 gaan de groepen als vanouds 3 dagen op kamp. Wij gaan ervan uit dat dit
kamp zonder beperkende maatregelen kan doorgaan. Op 17 september zal uit de
persconferentie moeten blijken of deze aanname klopt.
Tijdens deze dagen zijn er verschillende activiteiten op het kampterrein (Don Bosco in Mook)
en op fietsafstand van het terrein. Door alle activiteiten gaan de kinderen elkaar en de
leerkracht nog beter leren kennen. De leerkracht(en) , een collega en enkele ouders zijn
samen verantwoordelijk voor de begeleiding.
Voor het kamp wordt een financiële bijdrage gevraagd aan ouders en draagt de
oudervereniging financieel bij om het kamp mogelijk te maken.
We gaan er weer een tof kamp van maken, weer of geen weer!

Schoolfeest
Ieder jaar beginnen wij altijd met een schoolfeest, voor alle kinderen, ouders en
medewerkers van onze school. Dit wordt mede georganiseerd door de oudervereniging.
Door de beperkende maatregel van het moeten bewaren van de 1,5 meter afstand is het dit
jaar niet mogelijk om dit feest door te laten gaan zoals we dat gewend zijn. Wel willen we de
kinderen een mooie start van het schooljaar geven. We hebben een jaaropening per groep
georganiseerd in samenwerking met De Lindenberg en met Tudor Studio. Deze vinden
volgende week plaats in de school. In onze volgende nieuwsbrief zullen we meer vertellen
over wat de kinderen hebben gedaan.

Herdenking
Als school hebben wij het Waalmonument op de Oosterhoutsedijk geadopteerd. Ieder jaar zorgen de
kinderen van groep 7 voor het ‘onderhoud ’ aan het monument.
Op 20 september is de jaarlijkse herdenking met de kinderen van groep 7 en genodigden. Dit zijn o.a.
veteranen, vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade en de Gemeente Nijmegen. We
herdenken de Waaloversteek op 20 september 1944, waarbij de geallieerden in canvasbootjes de
Waal over zijn gestoken. Velen zijn hierbij omgekomen.
In de klas wordt er de komende weken veel aandacht besteed aan de geschiedenis rondom Market
Garden en de Waaloversteek. De leerkrachten gaan samen met de kinderen in gesprek en geven we
invulling aan het begrip Vrijheid. Middels presentaties, dans, muziek en toneel maken we een
vertaalslag naar het heden.
Helaas is het door alle beperkende maatregelen die er rondom evenementen nog zijn, niet mogelijk
om de herdenking op de dijk volledig te laten doorgaan. Daarom kunt u niet aansluiten tijdens de
herdenking op de dijk. De Oosterhoutsedijk is i.v.m. bouwwerkzaamheden niet meer bereikbaar en
zal op 20 september beperkt worden opengesteld voor genodigden. Via de leerkracht van uw
zoon/dochter in groep 7 wordt u verder op de hoogte gehouden van de activiteiten in de klas en op
de dijk.

Ingezonden bibliotheek

Kinderboekenfeestje | 6+

Weet jij al wat je later wil worden? Wil je gelukkig worden? Dokter? Bloemist?
Ontdekkingsreiziger? Zeemeerman? Paardenfluisteraar? Of heb je nog helemaal geen idee?
Wat het ook is, tijdens één van onze Kinderboekenfeestjes kun je hier eens uitgebreid over
nadenken. En je gaat meteen zelf aan de slag in twee razendsnelle workshops. Laat je
lekker meeslepen tijdens de fijne vertelvoorstelling over worden wie je wil. En maak samen
met supertalenten Jelko en Baukje je EIGEN BOEK. Hoe gaaf is dat! Een boek over jezelf,
door jezelf! Over wie of wat jij allemaal wil zijn. Nu, straks of later.
Natuurlijk mag een glaasje drinken en iets lekkers niet ontbreken. Ben je ook van de partij?
Voor kinderen vanaf 6 jaar
6 oktober 2021, van 15:00 tot 16:30
Bibliotheek Oosterhout - De Klif
Kosten: leden € 4,50 niet-leden €5,50
Kaarten verkrijgbaar via: www.obgz.nl/kinderboekenweek

