
 

  

Nummer 6 – 15 februari 2023 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

• Carnaval 
• Halen en brengen met 

de auto 

• Schoolfotograaf 
• GGD Gelderland-Zuid 

• Vrijwillige Ouderbijdrage 
• Kinderkleding/speelgoed

beurs Nijmegen Noord 

• TSO Het Lammetje/KION 
• Inzamelingsactie Turkije 

en Syrië 
•  

 

 
Fijne Carnaval en krokusvakantie 
Na zes mooie schoolweken in het nieuwe jaar 2023 is het 
alweer vakantie. Het is heerlijk om de afgelopen weken 
ervaren te hebben hoe mooi de kinderen zich ontwikkelen; 
hoe ze elkaar helpen, dat ze samen lachen en samen leren. 
De stralende oogjes van verwondering bij alles wat er te 
ontdekken valt.  
Veel van deze ontwikkeling heeft u zelf ook terug kunnen 
lezen in het rapport van uw kind. Veel van de 
rapportgesprekken hebben bij het schrijven van deze 
nieuwsbrief al plaatsgevonden. U zult vast trots zijn op uw 
zoon of dochter. Ze hebben er allemaal hard voor gewerkt.  
Nu is het tijd voor ‘samen vieren'. We gaan vrijwilligers van 
de oudervereniging die alles weer mooi versierd hebben 
bedanken! Zonder uw inzet kunnen we veel van de 
vieringen niet organiseren. Vandaag was het dan zover en 
is de sleutel van OBS De Oversteek officieel overgedragen 
aan de prins en prinses Carnaval van OBS De Oversteek 
Domenico en Isa. Dat was een mooi moment. De komende 
dagen wensen we ze heel veel succes en plezier met alle 
activiteiten die bij hun taak horen tijdens het Carnaval op 
OBS De Oversteek.  
 
Wij wensen ook u en alle kinderen een fijne Carnaval en 
een heerlijke krokusvakantie toe. De krokussen steken hun 
blaadjes ook weer boven de grond uit. We verwelkomen 
de voorjaarszon!  
 
We zien elkaar wellicht vrijdag 17 februari tijdens de 
optocht en anders weer op 27 februari! 

Met vriendelijke groet, Angèle van der Star 

 
 

17 februari  Carnaval op school, groepen 1 t/m 4 om 12.00                                                                                   

                      uur uit, groepen 5 t/m 8 om 14.00/14.10 uur  

                      uit       

20 februari  Start voorjaarsvakantie 
Week 9        Rapportgesprekken 
28 februari  Schoolfotograaf komt op beide locaties 
13 maart     Studiedag, alle kinderen vrij 
17 maart     Leerlingenraadvergadering 
22 maart     Nieuwsbrief komt uit 

23 maart     Creamiddag 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Aanstaande vrijdag is het zover: Carnaval op ‘n Steekje los! 
De afgelopen weken zijn we met de Carnavalscommissie weer druk bezig geweest met de 
voorbereidingen. Om 11:00 
uur start de optocht rondom 
de Klif.  
 
Wij zorgen voor muziek langs 
de route. Het zou leuk zijn om 
zoveel mogelijk ouders langs 
de route te zien staan om de 
gezellige sfeer compleet te 
maken! 
 
Wij willen ook alle ouders 
weer bedanken voor alle hulp 
met het versieren van de 
school! 
 
Hartelijke groeten, 
De oudervereniging 

  



 

 
 
 

 
 
 
 

Halen en brengen met de auto – Klif  
 
We merken dat er met regelmaat gevaarlijke situaties ontstaan op de parkeerplaats bij de Klif. Vooral 
bij slecht weer brengen veel ouders hun kind met de auto. Daarbij wordt de parkeerplaats gebruikt 
als Kiss & Ride. Dit is echt niet de bedoeling. Auto's zijn op de meest vreemde plekken aan het 
parkeren, draaien en achteruitrijden. We vragen u dringend om, ook met slecht weer, uw kind met 
de fiets of lopend naar school te brengen. Mocht het echt noodzakelijk zijn om uw kind toch met de 
auto te brengen parkeert u dan de auto eerst netjes in een vak. Laat uw kind uitstappen en rij daarna 
uw parkeervak weer uit.  

 

 
 
Schoolfotograaf  
 
Op dinsdag 28 februari worden de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt. De schoolfotograaf zal van uw 
zoon/ dochter een individuele foto maken en er wordt een groepsfoto gemaakt. Via school krijgt u 
enkele weken later een inlogcode waarmee u de foto’s kunt bestellen. De afhandeling van bestelling, 
betaling en levering verloopt via de firma Koch. Na 
school van 15.00 uur tot 16.30 is er weer de 
mogelijkheid voor het maken van een broertjes/zusjes 
foto. Op onze hoofdlocatie aan de Pijlpuntstraat zijn er 
twee fotografen aanwezig om deze foto’s te maken, u 
kunt vrij inlopen. 
Bij de ingang van de gebouwen zullen we die dag 
duidelijk maken in welke lokalen u de fotografen kunt 
vinden.  
Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van de 
schoolfoto’s dan vragen wij u dit tijdig aan te geven bij 
de leerkracht van uw kind. 
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met 
nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: 
zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U 
kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto 
alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of 
kleur. 
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
De school is alweer prachtig versierd voor de Carnaval en de voorbereidingen voor het schooluitje en 
ook de sportdag zijn in volle gang. Met de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij al deze 
activiteiten bekostigen. Van een groot aantal ouders hebben we deze vrijwillige 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 mag het vrijwillige 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. 
Namens de oudervereniging en alle leerlingen bedankt! 
 
Martijn Allard (penningmeester OV) 

 
  
 

                                   Kinderkleding- en speelgoedbeurs Nijmegen Noord 
                                   Zaterdag 11 maart 2023 van 10.00 -12.00 uur 
                                   Adres: De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen Noord 

Gratis toegang, geen pin, contant betalen                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Als vanouds zal er volop voorjaars- en zomerkleding worden aangeboden ! 

❖ Regenkleding, laarzen, sportkleding en -schoenen, skeelers, etc. 
❖ Verkleedkleren 

❖ Boeken, puzzels, dvd’s, spelletjes, speelgoed (geen knuffels) 
❖ Speelauto’s, tractors, skelters, etc. 

 
De opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Deze opbrengst wordt verkregen 

omdat de koper 10% meer betaald dan de vraagprijs. 
Zie voor info onze  Facebook pagina: Kinderkledingbeurs Nijmegen Noord 

Website: kinderkledingbeursnijmegennoord.jouwweb.nl 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Tussenschoolse Opvang Het Lammetje  
Indien u uw kind in de lunchpauze wilt laten overblijven, dan kan 
dat. De tussenschoolse opvang wordt op De Oversteek verzorgd 
door ‘Het Lammetje'. Voor aanmelden, vragen, opmerkingen zijn zij 
te bereiken via het contactformulier op hun website of via 
tsohetlammetje@outlook.com  
Website -> Tussenschoolse Opvang | Hetlammetje  
Urgent contact: 06-28909373  
  

 
 
  
Buitenschoolse Opvang KION  
Op onze beide locaties bevindt zich ook een kindercentrum van KION voor buitenschoolse opvang. 
Kindercentrum Ondersteboven bevindt zich in De Klif en verzorgt de opvang van kinderen in de 
leeftijd van 0-13 jaar. Het kindercentrum biedt zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang 
aan. In De Klif is tevens KION peutergroep Ondersteboven gevestigd. Kindercentrum Jump zit in 
hetzelfde pand als onze dependance aan de Griftdijk 91 en verzorgt de opvang van kinderen in de 
leeftijd van 0-13 jaar. Het kindercentrum biedt zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang 
aan. Hier is ook peutergroep Jump gevestigd.  
BSO Jump  
024 - 348 83 30   
bsojump@kion.nl  
KDV Jump  
024 - 348 83 20   
kdvjump@kion.nl  
PGR Jump  
024 - 382 26 37   
pgrjump@kion.nl  
Meer informatie over deze locaties en de inschrijfprocedure vindt u op www.kion.nl.  
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Inzamelingsactie voor aardbevingsramp in Turkije en Syrië  
Mensen over de hele wereld kijken na anderhalve week nog steeds vol verdriet en ongeloof naar de 
hartverscheurende en schokkende beelden uit het rampgebied in Turkije en Syrië. Zo ook wij op  
OBS De Oversteek. Inmiddels krijgt het enorm grote gebied dat door de aardbeving is getroffen 
steeds meer hulp van organisaties. Ook op onze school wordt op het hoofdgebouw ingezameld in 
een metalen kar naast de ingang van de gymzaal. De inhoud wordt dagelijks opgehaald. Een ouder 
van een leerling op onze school heeft al eerder via Social Schools een oproepje geplaatst. Deze 
oproep willen we graag nogmaals onder uw aandacht brengen in deze nieuwsbrief. Mochten er 
vragen zijn over de inzameling dan kunt u mailen naar: fidan_guzel@hotmail.com Er is grote 
behoefte aan onderstaande materialen:  
 

• luiers   
• natte doekjes   
• maandverband  
• sokken   
• tandenborstels  
• tandpasta  
• honden/kattenvoer  

 
Alvast heel erg bedankt.   
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