
 

 
3 december - Sint op school 
10 december - Leerlingenraadvergadering 
14 december - MR vergadering 
22 december - Nieuwsbrief komt uit 
23 december - Kerstactiviteit 
24 december - Alle kinderen om 12.00/ 12.10 
uur uit, start kerstvakantie 
10 januari - 1e schooldag na kerstvakantie 
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Sinterklaas is weer in het land en dit merk je aan 
de vele aanbiedingen die er zijn. De cadeaus zijn 
verpakt in Sinterklaas papier en iedereen maakt 
zich op om de ander in een gedicht eens flink de 
waarheid te zeggen. Bezorgers maken overuren 
om alles op tijd te bezorgen want digitaal 
winkelen viert hoogtij. Soms noodgedwongen 
vanuit huis boodschappen doen en winkelen 
vanwege het feit dat je in quarantaine zit. Deze 
periode is altijd een gezellige periode, samen 
Sinterklaas vieren. Fijn met het gezin of met 4 
extra personen, dit is toegestaan. Kortom er 
wordt veel flexibiliteit en aanpassing van ons 
verwacht. Dingen lopen nu eenmaal anders dan 
gepland.   
Sinterklaas komt onze school bezoeken, dat is 
zeker. Vandaag is daarvan de voorbode al 
geweest want de leerlingen mochten in de groep 
de schoen zetten. In een enkele klas hingen de 
schoenen aan het plafond. Gelukkig hebben de 
leerkrachten de schoenen niet aan de wilgen 
gehangen maar blijven zij onderwijs bieden aan 
de leerlingen. In deze periode zijn de leerlingen 
ook iets drukker maar is dit vreemd?  Onderwijs 
iedere dag weer anders! 
Fijne Sinterklaas. 
 
Arno Lippmann 
 



 

 
 

 
 
Groep 8B bezoekt windmolens Nijmegen-Noord op Groene Vrijdag 
 
Op vrijdag 5 november (Groene Vrijdag in Nijmegen) bezocht groep 8B van obs de 
Oversteek de windmolens van Nijmegen-Noord. Samen met meester Peter vertrokken ze 
in de ochtend op de fiets naar het bezoekerscentrum van het windpark. Niet iedereen 
weet dit, maar tegenover het parkeerterrein van de Bristol loopt een parallelweg naar de 
windmolen. Aan deze (hobbelige) weg ligt het bezoekerscentrum van Windpark Nijmegen-
Betuwe. 
 
Bij binnenkomst werden ze ontvangen met limonade, een fietstochtje maakt dorstig! De 
groep werd in twee gesplitst. De ene groep startte binnen met een presentatie van Olav 
Buunen, de andere groep startte met een wandeling naar de windmolen met Sjon Debie. 
Waarom windmolens soms uit staan 
Tijdens de presentatie over duurzame energie en de bouw van een windmolen werden 
geïnteresseerde vragen gesteld. Zoals:  Waarom staan de windmolens soms stil? Olav gaf 
aan dat er door het windpark rekening wordt gehouden met omwonenden. Als de zon laag 
staat, zoals nu in november, geven de wieken lange bewegende slagschaduwen. Bij sommige 
huizen lijkt het wel alsof er dan een stroboscoop aan staat. Vandaar dat ze soms uit staan, 
ook al waait het lekker hard. Ook vertelde een leerling wel eens nachtmerries te hebben 
waarbij ze aan de wieken van de windmolen hing. Oei, als het hard waait kunnen deze wel 
300 km per uur! Goed vasthouden dus. 
Wieken van wel 50 meter 
De wieken lijken wel een beetje op vliegtuigwieken. Als je er een wilt bekijken van dichtbij: 
op het parkeerterrein naast het bezoekerscentrum ligt een wiek die is afgekeurd. Je kan hier 
gewoon naar toe. De windmolens die bij Nijmegen-Noord staan hebben wieken van 50 
meter lang. De mast is 100 meter hoog, dat maakt de tip wel 150 meter hoog. Er bestaan nu 
zelfs windmolens die een tip hebben van wel 260 meter. Hoe hoger de windmolen, hoe 
langer de wieken en hoe meer energie je eruit kan halen. Ook is de wind wat constanter 
hoger in de lucht, er zijn namelijk geen gebouwen die een draai aan de wind kunnen geven.  
Virtual reality: bovenop de windmolen staan 
Alle leerlingen hebben met een virtual  reality bril bovenop de windmolen gestaan. 
Spannend! De meeste leerlingen bleven netjes op de plaats staan, bang om naar beneden te 
vallen, maar sommigen wilden kijken of ze naar beneden konden springen. Waaghalzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Binnenkijken in de windmolen 
Buiten gingen de leerlingen mee met Sjon Debie. Hij opende de windmolen zodat de 
leerlingen beneden konden kijken. Er zit een lift in om mee naar boven te gaan, dit mogen 
alleen professionals. Maar de binnenkant heeft iedereen gezien middels een filmpje en 
virtual reality. De leerlingen van groep 8 hebben gezien hoe de molen is gemaakt en telden 
wel 102 ‘spijkers’ om de molen mee vast te maken aan de fundering.  
Hoeveel energie verbruik je? Waar komt jouw warme water vandaan? 
In het gesprek over energie kwamen we op hoeveel energie apparaten eigenlijk gebruiken. 
Wist je dat een waterkoker meer energie verbruikt dan je tv? Ook vroeg men zich af hoeveel 
energie je verbruikt met douchen. In Nijmegen-Noord hebben de meeste huishoudens 
stadswarmte. Wat veel mensen niet weten is dat dit water wordt verwarmt door 
afvalverbranding in Nijmegen. Een leerling zei: ‘O, dus dan moeten we veel afval maken!’. 
We hopen dat meester Peter nog wat aandacht geeft aan conclusies trekken ;) We hopen 
jullie volgende keer ook rond te kunnen leiden op het zonnepark wat in aanbouw is naast de 
molens. Nijmegen-Noord is groen bezig. Het was een leerzame Groene Vrijdag, bedankt voor 
jullie komst! 
 
Op de hoogte blijven van duurzame energie initiatieven van inwoners van regio Nijmegen? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Burgers Geven Energie op 
www.burgersgevenenergie.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.burgersgevenenergie.nl/


 

 
 

 
Kinderen thuis bij klachten en/of in afwachting van een test 
In navolging van het vorige bericht doen wij een dringend beroep op u! Het is voor ons op dit 
moment een hele uitdaging om de school draaiende te houden en de kinderen het onderwijs 
te geven waar zij recht op hebben. Het onderwijs dat zij, zeker na de afgelopen 
coronaperiode, zo ontzettend nodig hebben. Nodig qua leerstof, sociale contacten en 
structuur. Maar u kunt ons en uw eigen kind helpen! Hoe? 
 
* Houd uw kind thuis bij klachten. 
* Laat uw kind testen bij klachten. Een zelftest telt niet als test! Laat uw kind testen bij de  
GGD (PCR). 
* Is uw kind in afwachting van een testuitslag? Houd uw kind thuis. 
* Als u uw kind niet laat testen stuur uw kind dan pas weer naar school als het 24 uur 
helemaal klachtvrij is.  
* Is er iemand in uw gezin positief? Houd uw kind thuis en zoek contact met de GGD voor de 
te volgen procedure.  
 
Het lijken misschien open deuren maar wij merken elke dag dat dit helaas niet voor iedereen 
helder is….. 
 

 
Lerarentekort 
De afgelopen drie weken waren er in ons team veel collega’s thuis met klachten en/of ziekte. 
Ook zijn er helaas een aantal collega’s die zelf positief getest zijn of een positief getest 
gezinslid hebben.  
In bovenstaande situaties kunnen en mogen onze collega’s niet komen werken. We moeten 
dan een beroep doen op de vervangingspool voor een vervangende leerkracht. Deze pool is 
echter zo goed als leeg. Vaak krijgen we de melding dat er geen vervanger beschikbaar is. 
Hoe lossen wij dit op? 
Op dit moment werken veel parttime werkende collega’s van ons extra dagen. Heel fijn dat 
zij dit kunnen en willen regelen. Ook voor hen betekent dit immers wat in de thuissituatie. 
Hiernaast passen collega’s zonder groep met regelmaat hun agenda aan om te voorkomen 
dat een groep naar huis gestuurd moet worden. En ook onze onderwijsassistent is 
beschikbaar om (onder supervisie van een bevoegde collega) een groep voor een dag te 
begeleiden.  
Ondanks deze inspanningen waren er de afgelopen weken ook groepen thuis. Dit kunnen wij 
niet voorkomen. We danken u voor uw begrip.  
  



 

 
 
 

 
Beste ouders, 
 
Wat een geweldige ontvangst hebben de Heumensoord kinderen op basisschool de 
Oversteek gehad. Zoals u waarschijnlijk weet zitten drie groepen kinderen in de tijdelijke 
lokalen van jullie school. Negen andere groepen zitten in basisschool de Boomgaard, in Lent.  
Wij vinden het geweldig dat we van deze lokalen in de Oversteek gebruik kunnen maken. 
We hebben zelfs vrij weinig met meubilair hoeven sjouwen! De ontvangst van de twee 
bovenbouwgroepen op de eerste dag was overweldigend. Deze kinderen stonden in twee 
rijen onze kinderen op te wachten. Ze hadden prachtige spandoeken gemaakt en de gangen 
en de lokalen versierd. We werden in de eerste week ook nog eens getrakteerd op een 
mooie muzikale viering die werd verzorgd door een groep 8. Op het eind van de viering 
dansten De Oversteek kinderen en De Heumensoordkinderen op hetzelfde lied. Dit was min 
of meer een spontane actie van de groep 8 kinderen. Wat was het mooi geweest als u hier 
getuige van was geweest. Een verplicht vak op de basisschool is burgerschapskunde. Deze 
actie voldeed hier enorm aan. 
Wij bedanken uiteraard 'de Oversteek’ voor de ontvangst en de mogelijkheid om hier te zijn. 
We bedanken zeker ook de kinderen die meewerkten aan de ontvangst, maar ook de andere 
kinderen die deels nieuwsgierig zijn en ook laten blijken dat ze graag samen willen spelen en 
werken. Ook van veel ouders horen en merken we dat we welkom zijn. 
Uit ervaring weten we dat we voor de evacués kinderen de eerste weken veel rust moeten 
creëren. We vinden overigens dat dat nu al snel lukt, mede overigens door de fijne 
omgeving. De tijd dat we de Heumensoordkinderen onderwijs geven is niet zo lang, dus het 
ligt niet in de verwachting dat er een intensieve samenwerking komt op kindniveau tussen 
beide scholen. 
 
Inmiddels hebben we ook begrepen dat de oudervereniging van de Oversteek plannen heeft 
om iets voor onze kinderen te doen rond de Kersttijd. 
Ook hiervoor onze dank. 
U begrijpt dat we heel blij en tevreden zijn met onze lokalen op de school van uw kinderen. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via harrie.clemens@conexus.nu 
 
Mede namens mijn collega's, 
Met dankbare groet: Harrie Clemens, schoolleider Heumensoordschool po 
 
  

mailto:harrie.clemens@conexus.nu


 

 
 

 
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 zijn al opgestart.  
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.  
 
Alvast dank! 
 

 
In de MR vergadering van 9 november jl. zijn we met 
Pieter van Driel, verantwoordelijk voor huisvesting binnen 
Conexus, in gesprek gegaan. Al jaren maken we ons als MR 
hard voor een betere klimaatbeheersing in de 
schoolgebouwen en zijn er ook andere ouders die hun zorgen 
hierover uiten. Inmiddels worden er controles gedaan m.b.t. 
het klimaat in beide schoolgebouwen. Ook is het concrete 
plan rondom inzet van de NPO gelden (incl. investeringen per 
item) besproken en hebben we hierbij als MR vragen 
opgesteld voor de directie. Communicatie hierover volgt nog. 

  



 

 
 
 

 
 
Geboren 
4 November is  juf Faye is bevallen van een gezonde jongen, Raaf.  
Moeder en zoon maken het goed. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heb jij een opvoedvraag? Neem dan contact op met ons. 
Je kan ons mailen of bellen met diverse vragen rondom 
opvoeden en opgroeien.  
Voorheen hadden wij elke woensdagochtend een 
opvoedspreekuur in de Klif.  Helaas is dit nu niet mogelijk 
door alle coronamaatregelen.  Maar we willen jullie toch 
de mogelijkheid geven om met opvoedvragen contact op 
te nemen met ons.  
 

Marjon van Klaveren, jeugdverpleegkundige GGD Gelderland Zuid 
Mailadres: mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl 
Tel nr 06-41591468 
 
Stephanie Ebbers, gezinswerker Buurtteams Jeugd en Gezin 

Mail: stephanieebbers@buurtteamsjeugdengezin.nl 
tel nummer : 024-2204 108 
( voor ouders van De Oversteek) 
 
Tamar Swaab, gezinswerker Buurtteams Jeugd en Gezin 
Mail: tamarswaab@buurtteamsjeugdengezin.nl 
tel nummer: 024- 2204 109 
( voor ouders van De Uitdaging) 
 
 
 
 
 
 

mailto:mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:stephanieebbers@buurtteamsjeugdengezin.nl
mailto:tamarswaab@buurtteamsjeugdengezin.nl


 

 

 
 
 

 
                                                                                                  Nieuwsbrief van het RIVM 
Beestjes in je haar! 
Bijdrage van Marjon van Klaveren GGD Gelderland-Zuid 
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. Een 
hoofdluis gaat in het haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag. Voor je het weet zit heel het 
haar opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van het ene hoofd weer heel 
gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen vrienden en vriendinnen ook 

snel hoofdluis krijgen. Maar ook vader, moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk de 
hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.  
Hoe ziet hoofdluis eruit?  
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een 
sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje bloed opzuigt verandert 
hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes 
van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze 

zitten op het haar, dicht bij de  
haarwortel.        
 Bron: Foto Chantal Vogels     
 
Hoe weet je of je hoofdluis hebt?  
Als er nog maar een of twee luizen in het haar zitten, wordt dat meestal niet opgemerkt. Maar als 
er meer komen, ontstaat vaak jeuk. Toch kunnen hoofdluizen ook in het haar zitten, zonder dat het 
jeukt. Het haar steeds goed controleren is dus erg belangrijk! Dit kan door heel nauwkeurig, pluk 

voor pluk, het haar te controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.  
Hoe krijg je hoofdluis weg?  
Hoofdluis krijg je weg door het haar heel goed te laten kammen. 
Elke dag, twee weken achter elkaar! Dat moet met een kam 
waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je het 
moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. 
Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders komen er 

weer nieuwe luizen. Als je het haar met azijn natmaakt, laten de 
neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar 
ook dan moet je elke dag goed kammen.             
Bron: RIVM (neten- en luizenkam) 

 
Hoofdluis heb je niet alleen. 
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat 
een leerling hoofdluis heeft. Zij kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun 

kinderen. Ook broertjes en zusjes en vader en moeder of verzorger(s) moeten kijken of ze 
hoofdluis hebben. Ouders kunnen op school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt 
uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt.  
Nuttige websites:  

- www.rivm.nl/hoofdluis - Folder hoofdluis RIVM 
- Site GGD Gelderland-zuid - Verschillende video`s over hoofdluis 

van het RIVM 

Bron voor deze nieuwsbrief: RIVM. 
 
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/   

  

 
 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
file:///C:/Users/gbax/Downloads/94503_009096%20Folder%20Hoofdluis.pdf
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/gezondheid/ziekten-en-aandoeningen/hoofdluis/
https://www.rivm.nl/hoofdluis/videos
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/

