
 

 
01 april Lenteactiviteit in de eigen groep 
05 april Tweede paasdag, iedereen vrij 
12 april Vergadering oudervereniging 
13 april Studiemiddag, kinderen uit om  

12.00/12.10 uur 
13 april Vergadering MR 
23 april Koningsspelen 
27 april Koningsdag, iedereen vrij 
03 mei Start meivakantie 
17 mei Eerste schooldag na de meivakantie 

 

  

Nummer 7 – 31 maart 2021 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 

 Vragenlijst sociale 
veiligheid en mentaal 

welbevinden 
 Eindtoets Route 8 
 Verkeersexamen 

groepen 7 
 Nieuws uit de groepen 

 Schoolvakanties volgend 
schooljaar 

 Herinnering 

ouderbijdrage  
 Samenwerking Stichting 

Leergeld met Squla 

 Belangrijke data 

 
Heel de klas moet in quarantaine 
er is iemand positief 
allemaal dezelfde dag  
helemaal op non actief 
 

daarna begon het testen 
iedereen in paniek 
bleek er iemand griep te hebben 
die was gewoon heel erg ziek 
 

Nu gelukkig na een aantal weken 
zit de hele school weer vol 
het bleek wel mee te vallen 
veel geschreeuw en weinig wol 
 

iedereen is nu weer rustig 
de leerkracht(en) extra lief 
er wordt gelachen en veel geleerd 
want de leerkrachten(en) zijn Positief 
 

(Arie de Bruin) 
 

Corona blijft ons bezig houden. Wij proberen de school 
“open” te houden. Dit is niet altijd eenvoudig. Het vraagt 
improvisatievermogen. En van de kinderen en 
ouders/verzorgers begrip dat het soms voorkomt dat er 
meer dan twee verschillende gezichten voor een groep 
staan. Wij proberen de richtlijnen te volgen, al zijn deze 
niet altijd even duidelijk. Medewerkers van de GGD 
spreken niet altijd dezelfde taal. Het doel is school op een 
veilige en verantwoorde manier open te houden. 
Het bestuur van Conexus heeft u reeds bedankt voor uw 
medewerking en begrip. Wij sluiten ons hier graag bij aan. 
 

Arno Lippmann 

 



 

 
 
  

 
Vragenlijsten sociale veiligheid en mentaal 
welbevinden 
De aankomende weken vullen de kinderen van de 
groep 5 t/m 8 op school twee vragenlijsten in. Als 
eerste vullen zij de wettelijk verplichte vragenlijst 
sociale veiligheid in. In deze lijst staan vragen zoals 
bijvoorbeeld  “Ik voel mij veilig op het plein” en “mijn 
juf of meester laat ruzies uitpraten”.  We willen graag 
weten of onze kinderen zich veilig voelen op school.  
 
De tweede vragenlijst nemen we af op eigen initiatief. 
Dit is de vragenlijst mentaal welbevinden.  
In deze vragenlijst staan vragen over het welbevinden 
van onze kinderen tijdens en na de lockdown. Dit zijn 
bijvoorbeeld vragen over positieve gevoelens tijdens 
de lockdown “Ik voelde me in die periode op mijn 
gemak (ontspannen)” en over  negatieve gevoelens 
tijdens de lockdown “Ik miste het vaste ritme van de 
schooldagen”.  
Ook gaan er vragen over het leven na de lockdown 
bijvoorbeeld “Ik geef de periode na het thuisonderwijs 
(de lessen op school volgen) het rapportcijfer ..”.  
Met de uitslagen van beide vragenlijsten krijgen we in 
beeld wat de kinderen mogelijk nog extra nodig 
hebben om zich goed te voelen.  
 
Ook aan u als ouders vragen we de vragenlijst mentaal 
welbevinden in te vullen over uw eigen kinderen. U 
krijgt hier als ouders de aankomende week een mail 
met daarin een link naar de vragenlijst. Deze 
vragenlijst kunt u online invullen. We waarderen het 
heel erg als u dit wil doen. Met de antwoorden van de 
kinderen zelf, de leraren en u als ouders krijgen we 
een compleet beeld.  

 

 

 
TussenSchoolseOpvang 
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden 
tussen KION, nieuwe aanbieder TSO en de school over 
de wijze waarop de overgang zou moeten 
plaatsvinden. 
 
In een apart schrijven informeren wij u hierover 
binnenkort nader. 
Hieruit kunt u voorzichtig concluderen dat volgend 
schooljaar de schooltijden zullen zijn als voor Corona. 
Verdere informatie over inschrijven et cetera volgt 
dus. 
 

 

 



 

 
  

 
Route 8 eindtoets groep 8 
In tegenstelling tot vorig schooljaar kunnen we dit jaar 
de eindtoets wel gaan afnemen.  
De uitslag van de eindtoets Route 8 is een tweede, 
objectief gegeven dat het afgegeven advies van de 
basisschool  zou moeten ondersteunen.  
 
Sinds 2016 werken wij met Route 8. De kinderen 
maken de toets in hun eigen groep onder begeleiding 
van de eigen leerkracht. Iedere groep maakt de toets 
op een ander dagdeel, daardoor kunnen wij de rust op 
de gangen en de inzet van de hoeveelheid Chrome 
Books garanderen. De kinderen krijgen een 
persoonlijke inlogcode van de leerkracht. De toets 
neemt ongeveer één dagdeel in beslag. Mochten er 
kinderen ziek zijn tijdens de afname dag dan is er altijd 
een alternatieve datum om de toets alsnog te maken. 
 
8A maakt de toets op vrijdag 16 april 
8B maakt de toets op maandag 19 april 
8C maakt de toets op donderdag 15 april 
8D maakt de toets op donderdag 22 april  
 
Mocht u meer willen weten over deze eindtoets dan 
kunt u meer informatie vinden op de website van 
route 8: www.route8.nl. 

 

 
Theoretisch en praktisch Verkeersexamen voor de 
groepen 7 
Nu de kinderen weer naar school kunnen is VVN aan 
de slag gegaan met een datum voor de afname van 
het praktisch verkeersexamen. 
 
Voor de kinderen van groep 7 op de Oversteek is op 
dinsdag 30 maart het theoretisch verkeersexamen 
afgenomen. Dit is een digitale toets waarvoor 
kinderen in de klas oefenen maar ook thuis kunnen de 
leerlingen inloggen om bij de oefenstof te komen.  
 
Het praktisch verkeersexamen is gepland op dinsdag 
25 mei. Daarover krijgt u tijdig nog meer info.  
 
Vooral het in orde maken van de fiets is voor de 
afname van belang.  
De fiets wordt, op locatie, voorafgaande aan het 
examen op 7 punten door vrijwilligers van VVN 
gekeurd. Wanneer de fiets hier niet aan voldoet wordt 
de fiets afgekeurd en zal uw zoon/dochter niet deel 
kunnen nemen aan het examen.  
De fietsbel en reflectoren zijn van belang, wanneer uw 
kind alleen een specifieke sportfiets heeft zal deze ook 
moeten voldoen aan de voorwaarde van VVN.  
 
Er is helaas geen ruimte om de kinderen die vorig jaar 
door de coronamaatregelen het examen niet hebben 
kunnen doen alsnog te laten deelnemen. 

 

 

 

http://www.route8.nl/


 

  

 
Lentefeest 
Morgen gaan we allemaal het lentefeest vieren in 
onze klassen. In alle klassen is er al geknutseld en is 
alles mooi versierd. Heel jammer dat jullie dat 
allemaal niet kunnen zien. Daarom een paar foto’s om 
toch een gevoel te krijgen hoe gezellig het is 
geworden.  
 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben in hun 
klassen besproken welke invulling ze wilden geven aan 
het lentefeest. Iedere groep heeft paastakken 
gekregen met lente decoratie, een zak eitjes om af en 
toe lekker van te smullen en verstopeieren. Deze 
worden donderdag verstopt en, als ze gevonden zijn, 
ook opgegeten. 
 
Dit alles is mogelijk dankzij de ouderbijdrage. Dus een 
bedankje aan alle ouders en in het bijzonder de ouders 
die alle spullen hebben gekocht en naar de locaties 
hebben gebracht!  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 
Vanuit de groepen 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De kinderen van groep 8c hebben deze periode aan 
een democratiespel gewerkt.   
 
Iedereen mocht met een zelfgekozen groepje een 
partij oprichten. Het ging heel goed, de kinderen 
hebben ook leuke partijen opgericht, met leuke ideeën 
en regels. Het was erg leuk om ze druk bezig te zien. 
Uiteindelijk zijn we gaan stemmen en heeft de (pvg) 
partij van Youp, Pepijn, Vince en Tijn W gewonnen. 
 
Samen met de partij g4rls (de partij die tweede is 
geworden) hebben ze een dagprogramma in elkaar 
gezet. Hierbij was de samenwerking tussen de twee 
partijen ook erg goed.  
Uiteindelijk hebben Youp (lijsttrekker pvg), Aya 
(lijsttrekker g4rls) en Pepijn (nummer twee van pvg) 
de dag gedraaid. Het werd een superleuke dag om niet 
te vergeten! Eefje was coach tijdens het hele spel en 
heeft kinderen geholpen met ideeën te bedenken.  
 
Ik, Tijn was journalist en heb een krant geschreven 
over het spel. Daarom mag ik ook dit stukje van de 
nieuwsbrief schrijven:) 
 
Groetjes Tijn van groep 8c 

 

 

 

 



 

 
  

 
Geboren 
Op 5 maart is juf Lieke bevallen van een dochter, Eef. 
Met moeder en dochter gaat alles goed.  
Wij wensen hen veel liefde en geluk samen! 

 
Schoolvakanties 2021-2022 
De schoolvakanties van volgend schooljaar staan op de 
site.  
Handig als u voor uw werk op tijd vrij moet kunnen 
vragen. 
De studiedagen maken we t.z.t. bekend. 

 

 
Vanuit de MR 
We hebben het deze vergadering (2 maart) gehad 
over de afname van toetsen en de terugkoppeling 
daarvan.  
 
Ook het proces rondom de schoolsluiting van 8 
februari in verband met het winterweer (code rood) 
hebben we geëvalueerd.   
 
De meerjarenbegroting inclusief investeringen is 
doorgenomen.  
 
Ook is de bezetting van de MR van volgend 
jaar besproken. Er zullen oproepen worden geplaatst 
voor nieuwe MR leden.   

 

 

 

 

https://www.oversteek.nl/praktische-informatie/schoolvakanties-en-studiedagen
https://www.oversteek.nl/praktische-informatie/schoolvakanties-en-studiedagen


 

  

 

Herinnering ouderbijdrage 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Ondanks alle corona perikelen proberen wij, als 
oudervereniging, de school en de kinderen te 
ondersteunen met allerlei zaken. Zo zijn er 
verschillende artikelen aangeschaft voor sinterklaas en 
kerst en ook nu voor het lentefeest hebben we mooie 
paastakken met decoratie gekocht. 
 
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,- 

Als uw kind(eren) pas na 1 januari instroomt zijn de 
kosten als volgt: 

Instromen Voor 1-1-2021 Na 1-1-2021 
Stroomt uw 
eerste of 
tweede kind in 

 
€ 37,50  

 
€ 23,- 

Stroomt uw 
derde of vierde 
kind in 

 
€ 26,50  

 
€ 13,- 

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! 

 



 

  

 
Bevestigen plaatsing Schoolwijzer 

Ouder(s)/verzorger(s) van wie het kind bij ons op school 
geplaatst is hebben hierover per brief bericht gehad van 
Schoolwijzer Nijmegen. 

Als u gebruik wilt maken van deze plek, moet u dat vóór 9 
april bij ons bevestigen. 

Jammer genoeg kunt u het aanmeldformulier i.v.m. de 
maatregelen rondom het coronavirus niet spontaan langs 
komen brengen op school. Daarom hebben wij een aantal 
momenten georganiseerd waarop u het aanmeldformulier 
op school kunt inleveren en het BSN-nummer van uw kind 
kunt laten controleren: 

- 7 april: 13.00-15.00 
- 14 april: 13.00-15.00 
- 16 april: 14.00-16.00 
- 21 april: 13.00-15.00 

U kunt dan terecht bij de ingang op de eerste verdieping 
van De Klif.  
We vinden het leuk u op dat moment dan toch even 
persoonlijk te kunnen zien en spreken! 
 
Om de loop in het gebouw te beperken, verzoeken we u 
om via de grote trap naar boven te gaan en het gebouw 
ook zo weer te verlaten.  
Wij zorgen ervoor dat er vakken aangeven zijn. Mochten 
er verschillende ouder(s)/verzorger(s) tegelijk aanwezig 
zijn, kunnen we zo toch de anderhalve meter afstand 
aanhouden. 

Door deze tijden en dagen ruim te plannen, hopen we 
iedereen de mogelijkheid te geven langs te komen. Mocht 
u in deze periode echt niet kunnen, laat het weten. Dan 
plannen we apart een afspraak in. 

En denk er tenslotte aan dat u - wanneer u het 
aanmeldformulier komt inleveren - ook een ID-bewijs van 
uw kind of een ander document van de gemeente of de 
Belastingdienst (bijvoorbeeld van kindertoeslag) 
meeneemt waarmee we het BSN kunnen controleren. 

 

 



 

 

 
Opvoedvragen? 
Het fysieke opvoedspreekuur is vanwege de 
coronamaatregelen tijdelijk komen te vervallen.  
Voor vragen rondom opvoeden kunt u ons wel mailen 
of bellen. 
 
Wij zijn er voor u, voor kleine en grote vragen! 
 

  
 
Marjon van Klaveren 
Jeugdverpleegkundige 0-19 jaar 
GGD Gelderland Zuid 
06-41 59 14 68 
mvanklaveren@ggdgelderlandzuid.nl 
 

  
 
Stephanie Ebbers 
Schoolmaatschappelijk werker 
Sterker Sociaal Werk 
06-34 00 03 99 
s.ebbers@sterker.nl 

 

 
Samenwerking met Squla 
Leren is belangrijk. Wat is er leuker dan te leren met 
een spel? Leergeld Nijmegen heeft een samenwerking 
met Squla. Hier kunnen kinderen die op de basisschool 
zitten thuis oefenen met lezen, spelling, rekenen en 
vreemde talen. De kinderen oefenen op hun eigen 
niveau. 
 
U kunt voor uw kinderen die ingeschreven staan bij 
Leergeld Nijmegen een code aanvragen via de site van 
Stichting Leergeld. Deze code kunt u gebruiken voor 
een jaar lang gratis Squla. De kinderen kunnen zoveel 
oefenen als ze willen. 
 
Wilt u ook voor uw kinderen een code ontvangen? Vul 
dan het formulier in via deze link. 
We hebben per kind een code. Heeft u meerdere 
kinderen waarvoor u de code wilt aanvragen? Dat kan, 
benoem deze dan allemaal. 
 

 

 

https://www.leergeldnijmegen.nl/hulp-voor-uw-kind/squla-aanvragen-code

