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IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

 
• Schoolvoetbal 
• Op stap met groep 3A 

• Avondvierdaagse 
  

 
 

 
Eigentijds onderwijs wil jongeren meer 

persoonlijk begeleiden, zodat ze gemotiveerd , 

zelfverantwoordelijk en doelgericht leren en 

bewust eigenaar worden van hun leerproces. Het 

biedt de leerkrachten handvatten hoe wij de 

leerlingen kunnen voorbereiden op zelfregulatie. 

Dit is een van de 21e eeuwse vaardigheden en van 

groot belang voor het flexibel omgaan met de 

snel veranderende en steeds complexer 

wordende samenleving. 

Gelukkig verandert niet alles. Lopende door de 

school hoor ik de muzikale klanken van de liedjes 

uit de musical van groep 8. De musical van groep 

8 is al jaren een afsluiting van een jaar en zelfs 

van een schoolloopbaan en voor ons een teken 

dat het einde van het schooljaar nadert. Dit 

betekent voor de directie dat er gewerkt moet 

gaan worden aan de formatie van aankomend 

schooljaar, wie krijgt welke groep en op welke 

dagen. De jaarplanning moet worden gemaakt en 

de studiedagen zullen worden vastgesteld en de 

benodigde expertise moet worden ingehuurd. 

Wij zijn blij dat, ondanks het lerarentekort, wij de 

vacatureruimte voor volgend schooljaar (bijna) 

hebben ingevuld. Ieder jaar weer proberen wij 

tijdig alles geregeld te hebben en ieder jaar weer 

is het op het laatste moment dat de organisatie 

staat. Regeren is vooruit kijken maar het nu is net 

zo belangrijk! 

 

Arno Lippmann 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
26 + 27 mei Hemelvaart vrij 
 
1 juni  Schoolvoetbal 
3 juni  Leerlingenraad vergadering 
6 juni  2e Pinksterdag, iedereen vrij 
20 juni  OV vergadering 
22 juni  Nieuwsbrief komt uit 
 
 

 
 
Schoolvoetbal 
Het jongensteam van de Oversteek heeft in 
Nijmegen het voetbaltoernooi winnend 
weten af te sluiten. In de poulewedstrijden 
waren er drie teams met 9 punten, maar  
op doelsaldo wisten ze de finale te halen. 
Daarin waren ze veel te sterk voor de 
Sterredans uit Nijmegen en wisten ze  
met  3-0 te winnen. De jongens zijn nu 
kampioen van Gelderland-Zuid en spelen 
op 1 juni in Gendt om het  
Districtskampioenschap Regio Oost. 
De meisjes speelden ook heel erg sterk en 
wisten in hun poulewedstrijden alle 
wedstrijden winnend af te sluiten. In de finale waren de meiden van Sterrenbos uit Huissen 
te sterk en verloren ze met 3-0. 
We hopen dat er wederom veel ouders, kinderen  en leerkrachten komen kijken bij de 
jongens, want als ze in Gendt kunnen winnen gaan ze door naar de landelijke finale op 
K.N.V.B sportcentrum Zeist. 
Wij als school zijn trots op onze kanjers en wensen ze veel succes toe. 
 
  



 

 
 
 

 
 
Groep 3A is op stap geweest 
 
Wat fijn was het dat we er weer samen op uit kunnen gaan.  
Afgelopen weken waren daardoor wel drukke weken voor 
de leerlingen van groep 3A. 
 
Donderdag 12 mei gingen we op schoolreisje naar 
Julianatoren. In de bus was het gelijk een feestje. Alle 
kinderen hadden er veel zin in. Het weer werkte gelukkig 
mee. Het was een mooie dag, niet te warm met een lekker 
zonnetje op zijn tijd.  
Samen met alle groepen 3 en 4 hebben we er een heel gezellige dag 
van gemaakt. We hebben genoten van alle attracties.  
 
De dag daarna gingen we op bezoek in de natuurtuin in Nijmegen.  
Daar hebben we een bijenles gehad. 
De kinderen zijn welkom geheten door de bijenkoningin.  
Daar kregen ze de geur van het bijenvolk. 
Zo herkennen de bijen elkaar en weten zij dat ze bij elkaar horen. 
De bijenkoningin legt wel 2000 eitjes per dag. 
De kinderen werden de werkbijen en moesten verschillende werkjes 
voor de koningin doen, zoals nectar verzamelen, water brengen en de 
eitjes verzorgen. We hebben ook geleerd dat een bijenkoningin eitjes 
legt, dat die eitjes veranderen in een larve, daarna wordt de larve en 
pop en  
uiteindelijk komt er een bijtje uit. Op school hebben we nog een 
filmpje gekeken over het werk van de werkbijen en hebben we gezien 
hoe een eitje een bij wordt. Het was weer een gezellige én leerzame 
dag.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 20 mei stond alweer de volgende excursie op de planning. We gingen met de klas 
naar de Klasseboeren in Overasselt. 
Bij de familie Derks werden we ontvangen en hebben we mee mogen kijken naar alles wat er 
gebeurt in een boerenbedrijf met koeien. We hebben de kalfjes gezien. Eéntje was pas een 
week oud. In het hooi vonden we ook nog een baby vogeltje. De kinderen mochten in het 
hooi en stro spelen. Daar worden heel hoge stapels van gemaakt. Ze hebben in een grote 
tractor mogen zitten en we hebben mogen proeven wat er allemaal van melk van de koeien 
gemaakt wordt, zoals melk zelf, maar ook vla en kaas. Aan het eind hebben we nog een quiz 
gedaan waarin de kinderen vragen moesten beantwoorden. Het was weer een geslaagde 
dag. Voor de excursies hebben weer veel ouders gereden, waarvoor onze dank. Zonder jullie 
hadden we deze excursies nooit kunnen bezoeken! 
 

 
 
  



 

 
 
 

 
 
Avondvierdaagse Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout: 14 tot en met 17 juni 2022 
 
Doe je dit jaar ook weer mee met het gezelligste wandelfestijn  
van Oosterhout, Lent en Nijmegen-
Noord? Het thema is dit keer 
‘#doesgek’, dus alle gekke bekken en 
toffe outfits zijn toegestaan! Deelname 
kost € 6,- per persoon. Daarvoor krijg 
je op vertoon van je polsbandje elke 
dag onderweg iets lekkers te eten en 
te drinken, ontvang je een medaille en 
organiseren we een feestelijke intocht 
met muziek en entertainment. 
Begeleiders lopen ook dit jaar weer 
gratis mee, maar zorgen voor hun eigen versnaperingen. Inschrijven  
kan dit jaar alleen online! Ga naar www.avondvierdaagsenijmegennoord.com  
en kijk bij het kopje inschrijven voor meer informatie.  
 
Startlocaties  
Op dinsdag 14 en woensdag 15 juni starten we vanaf voorzieningenhart De Ster 
(Queenstraat 37b, Lent). Op donderdag 16 en vrijdag 17 juni is voorzieningenhart De Klif in 
Nijmegen-Noord (Pijlpuntstraat 1, Nijmegen) het startpunt.  
 
De starttijden per afstand:                                                                       
- 10 km: tussen 17.45 en 18.00 uur                                            
- 7,5 km: tussen 18.00 en 18.15 uur  
- 5 km: tussen 18.15 en 18.30 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avondvierdaagsenijmegennoord.com/


 

 
 
 
 
Vrijdag de intocht!  
Op de laatste wandeldag maken we er een extra groot feest van! Willen jullie ons daarbij 
helpen? Trek dan je gekste outfit aan of maak een extra feestelijk kapsel van je haar. Voor de 
best verklede wandelaar of de wandelaar met de gekste haren hebben we een leuke prijs. 
Zet jij je beste beentje voor?  
 
Vrijwilligers  
Loop je niet mee, maar wil je de Avondvierdaagse Nijmegen-Noord van heel dichtbij 
meemaken? Kom ons dan als vrijwilliger helpen! Verkeersregelaars, knippers, rustposters en 
algemene hulp kunnen we nog dringend gebruiken. Zelfs voor één avondje of een halve 
middag ben je al welkom. Meld je aan via info@avondvierdaagsenijmegennoord.com of kijk 
op www.avondvierdaagsenijmegennoord.com 
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