
 

 
25 november Alle kinderen zetten hun schoen 
01 december Crea-middag groepen 6, 7 en 8  
04 december Sinterklaas op school 
11 december Vergadering leerlingenraad 
17 december Kerstviering op school 
18 december De kerstvakantie begint om 12u00 / 12u10 
04 januari Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

  

Nummer 4 – 25 november 2020 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

 Tussen-schoolse Opvang 
 Website moeilijker 

bereikbaar 
 Sinterklaas 
 Kerst 

 Crea-middag groep 1-5 
 Museum groep 8 

 Nieuws van de OV 
 Nieuws van de MR 

 Belangrijke data 

 
Wij zijn ons aan het voorbereiden op de komst 
van Sinterklaas. Overal hangen slingers, vlaggetjes 
en tekeningen. In de bovenbouw hebben de 
kinderen lootjes getrokken en denken ze nu na 
over hoe ze de surprise gaan maken.  
Helaas  mogen jullie, ouder(s) en verzorger(s), nog 
steeds niet in school komen, dan hadden jullie dit 
met eigen ogen kunnen zien.  
 
Op directieniveau zijn wij de afgelopen periode 
hard aan het werk geweest om een begroting te 
maken voor het jaar 2021. De schoolbegroting 
loopt net iets anders dan een schooljaar. Dit 
betekent alvast vooruitkijken en rekenen met 
7/12e en 5 /12e. Ik zal u er verder niet mee lastig 
vallen.  
De begroting van 32 Conexus scholen vormen 
samen de stichtingsbegroting, een hele klus. 
Gelukkig draait niet alles om geld. En is het plezier 
van leerlingen bij het knutselen en bouwen van 
prachtige bouwwerken met geen geld te betalen.  
 
Vandaag, woensdagmiddag 25 november, hebben 
we de volgende bijeenkomst voor de leerkrachten 
over het onderwerp: “ Vraag het de leerlingen”.  
Met de hele school zijn wij bezig om hierin, 
letterlijk, stappen te zetten. 
 
Arno Lippmann 
 



 

 
 
 
  

 
Tussen-schoolse opvang 
In een vorige nieuwsbrief hebben wij u 
geïnformeerd over het stoppen van de TSO 
georganiseerd door KION.  
Als school zijn wij na deze mededeling direct aan 
het werk gegaan om een oplossing te vinden voor 
schooljaar 2021-2022 en mogelijk verder. 
 
Onze voorkeur is om de TSO in de huidige vorm te 
verlengen. Dit betekent dat we een andere 
aanbieder moeten vinden.  
Op dit moment zijn wij in gesprek met een 
mogelijke aanbieder van de TSO. Die gesprekken 
zien er hoopvol uit.  
 
Omdat er geruchten de ronde deden dat er 
mogelijk volgend school jaar een continurooster 
zou komen, willen wij zo vroeg mogelijk 
duidelijkheid verschaffen. 
 
Voor volgend schooljaar gaan wij uit van het feit 
dat de TSO door een andere aanbieder verzorgd  
gaat worden. Over wie, wat en hoe informeren 
wij u vroegtijdig. 
 
De schooltijden zullen dus in het nieuwe 
schooljaar niet wijzigen. Wordt vervolgd. 
 

 
Telefonisch moeilijk bereikbaar 
Op maandag 30 november zijn wij moeilijk 
telefonisch te bereiken. Dit omdat ons netwerk 
wordt overgezet.  
Wij moeten wachten tot er geen netwerk meer is 
voordat wij onze nieuwe simkaarten kunnen 
gebruiken.  
Hartelijk dank voor uw begrip! 
 

z 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Website moeilijker bereikbaar 
Als u op dit moment onze website bezoekt, krijgt 
u de melding dat de site niet beveiligd is. U kunt 
nog steeds doorklikken naar de site. 
 
Mocht u informatie willen en klikt u liever niet 
door? Dan kunt u altijd bellen naar school. 
Wij zijn bereikbaar op 024 - 348 99 55 (De Klif)  
en 024 - 348 16 76 (dependance). 
 
Op dit moment werken wij ook aan een nieuwe 
site. Als die in de lucht is, laten we u dat weten. 
 

 
Sinterklaas op De Oversteek  
Sinterklaas is weer in het land. Natuurlijk laat De 
Oversteek dit niet ongemerkt aan zich voorbij 
gaan. Alle klassen zijn aan de slag met het 
Sinterklaasfeest. Hierbij houden we ook dit jaar 
het thema van het Sinterklaasjournaal aan.  
 
Vandaag zetten alle kinderen de schoen in hun 
eigen groep.  
 
Vrijdag 4 december bezoekt Sinterklaas met een 
aantal Pieten onze school. De groepen 1 t/m 4 
ontvangt de Sint in de Sintkamer. De groepen 5 
t/m 8 zijn deze dag bezig met het uitpakken van 
hun surprises. 
 
Wij wensen iedereen alvast een gezellig 
Sinterklaasfeest toe!  
 
De Sintcommissie  
 

 

 



 

 
 
 
  

 

Kerst op De Oversteek 
Tussen 7 en 18 december maken wij er een gezellige 
kersttijd van op De Oversteek! 

Elk jaar koppelen we een goed doel aan kerst. Dit jaar 
gaan we, net als vorig jaar, voor Stichting het vergeten 
kind aan de slag. Ruim 100.000 kinderen in Nederland 
groeien niet veilig en liefdevol op! Zij hebben onze 
steun hard nodig. Middels het verkopen van 
kerstkaarten hopen we een mooi bedrag op te halen 
voor Stichting het vergeten kind. Uiteraard is er ook 
gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te leveren. Alle 
beetjes zijn welkom! 

De groepen 6 voeren ook dit jaar weer een  

♫♪ kerstmusical ♫♪ op. Ze gaan de musical dit jaar 
niet voor publiek spelen. Hier wordt door een 
enthousiaste ouder een film van gemaakt zodat deze 
toch te zien is voor alle kinderen. 

Dit jaar gaat iedere klas op donderdag 17 december 
een sfeervolle kerstavond organiseren met als doel 
een gezellig samenzijn! Hier kan op verschillende 
manieren invulling aan gegeven worden door de 
kinderen en de leerkrachten. 

De tijden van de kerstavond op de Klif zijn van 17.30 
tot 18.30 uur. Groep 1/2 van 17.30 tot 18.20 uur De 
tijden van het kerstavond op de Dependance zijn van 
17.45 uur tot 18.45 uur. 

In het Social Schools bericht van 24 november treft u 
meer informatie over het kerst programma op De 
Oversteek. 

 

 



 

 
 
 
 
 
  

 
Creatieve middag 
Op dinsdag 24 november was de eerste creatieve 
middag voor de groepen 1 tot met 5!  
In ons schoolplan hebben we ons voorgenomen 
om elk jaar een aantal creatieve middagen met de 
hele school te organiseren.  
 
In verband met Corona hebben we een paar 
aanpassingen moeten doen, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Wat hebben we mooie 
processen en eindproducten gezien!  
 
Van gutsen tot het ontwerpen van inpakpapier en 
van tangrammen tot het maken van een 
pietenkamer. Er waren heel veel verschillende 
creatieve activiteiten! De kinderen genoten 
zichtbaar! 
 
 Op dinsdag 1 december is de eerste creatieve 
middag voor groepen 6 tot en met 8. Dat gaat 
vast ook een mooie creatieve dag worden!  
Veel plezier!  
  

 

 

 

 



 

 
 
  

  

 

 



 

 
 
 
  

 
Ook Max uit groep 5C vond de crea-middag erg leuk: 
 
 
 

  

 



 

 
 
 
  

 
Gouden Eeuw 
Lieve ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij hebben de afgelopen tijd een project over de 
Gouden Eeuw gehad.  
Daar hebben we veel kunstwerken over gemaakt 
zoals: Een webkwestie, stilleven, delfts blauw, 
ontdekkingsreizen en kompassen.  
 
Er zijn verschillende klassen in ons museum op 
bezoek geweest. Ze vonden het allemaal heel erg 
creatief en leuk.  
 
Deze manier van werken vonden we allemaal heel 
leuk. Ook het samenwerken ging goed met de 
webkwesties. We hebben er ongeveer 4 weken 
over gedaan.  
 
Hieronder een paar foto’s van het museum van de 
groepen 8. 
 
Vriendelijke groeten van 
 
Eefje en Veerle (groep 8C) 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Waar houdt de Oudervereniging zich mee bezig?  
Een leerzame en geweldige schooltijd, dat willen alle ouders voor hun 
kinderen.  
 
Omdat wij vinden dat niet alleen de schoolleiding en de leerkrachten 
daar verantwoordelijk voor zijn, hebben we ons verenigd in de 
oudervereniging. En leveren wij elk jaar een actieve bijdrage aan 
belangrijke, bijzondere en feestelijke gebeurtenissen op school.  
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten en bezigheden 
van de OV:  
  

Commissie/activiteit  Omschrijving  

Sinterklaas  
3x vergadering met commissie en op 5 
december ondersteuning bieden op school  

Kerstviering  
3x vergadering met commissie en school 
versieren en aanwezigheid bij kerstborrel  

Fotograaf  
Kinderen uit de klas halen en naar de 
fotograaf brengen en vice versa  

Carnaval  
3x vergadering met commissie en school 
versieren  

Lentefeest  
Activiteiten rondom het thema Lente (geen 
lente-ontbijt)  

Kinderboekenweek  Activiteiten rondom de Kinderboekenweek  

Koningsspelen   
3x vergadering met commissie en 
aanwezigheid tijdens Koningsspelen  

Startfeest 2020  
3x vergadering met commissie en 
aanwezigheid tijdens feest  

Hoofdluiscoördinator  
Zorgen voor luizenkammen en de 
luizenkammers informeren namens de GGD  

   
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om 
een bijdrage te leveren binnen de Oudervereniging.  
 
Wil je graag deelnemen aan een commissie of lid worden van de 
Oudervereniging?  
Dan ontvangen wij graag je reactie op oversteekov@conexus.nu. 

 
 

 

mailto:oversteekov@conexus.nu


 

  

 
Besproken in MR: 

- Begroting van de MR 
- TSO/Continurooster mogelijke opties  
- Ventilatie van de lokalen op beiden locaties 
- Oudercontact en informatieverstrekking 

vanuit leerkracht tijdens huidige situatie 
- Herinrichting schoolplein Klif   

 
Gratis aanbod Wijksporten Nijmegen-Noord 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een extra bijlage met 
daarop de locaties en tijden waarop er in 
Nijmegen-Noord gratis aanbod van Wijksport is. 
 
De gegevens van de sportdocent Freek Hofland 
staan erbij. Als u meer informatie wilt, kunt u 
contact opnemen met hem. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Stip Noord helpt graag 
De Stip wijst u graag op een aantal financiële vergoedingen vanuit de 
gemeente Nijmegen en de belastingdienst waar u, afhankelijk van uw 
financiële situatie, mogelijk recht op heeft. De gemeente Nijmegen 
vindt het namelijk heel belangrijk dat álle inwoners mee kunnen doen 
en hulp of ondersteuning krijgen als ze dat nodig hebben.  
 
Bij deze een greep uit de mogelijkheden: 

 Bijzondere Bijstand:  

 Meedoen-regeling 

 Busvoordeelpas:  

 Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ):. 

 Leerlingenvervoer:  

 Leergeld Nijmegen:  

 Naast de vergoedingen van de gemeente zijn er ook toeslagen 

vanuit de belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, 

kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget.  

Mocht u vragen hebben over de regelingen, kom dan naar Stip Noord. 
De medewerkers helpen u graag!  
 
Adres: Thermionpark 16 in Lent.  
Openingstijden: dinsdag van 13.00u tot 17.00u en op donderdag van 
9.00u tot 13.00u.  
 
U kunt een afspraak maken via de Stiplijn, 024-3502000 of bij de Stip.  
Website: www.stipnijmegen.nl  
 
Heeft u vragen over uw financiële situatie? Dan kunt u ook een 
afspraak maken met een financieel expert in uw wijk. Dat kan via 
https://www.nijmegen.nl/geldzorgen of via telefoonnummer 024-
3298001. 
 
In dit filmpje van de gemeente Nijmegen, komen de regelingen nog 
een keer aan bod: https://www.youtube.com/watch?v=wLfIkzVOUZE 
 

 

http://www.stipnijmegen.nl/
https://www.nijmegen.nl/geldzorgen
https://www.youtube.com/watch?v=wLfIkzVOUZE

