
 

 

  

Nummer 5 – 25 januari 2023 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

 
• Voorstellen a.i. directeur 

• Letterfeest 
• Bericht van de OV 
• Aanvullende informatie 

IB’ers 
• Koningsspelen en 

Suikerfeest 
• Veiligheid/fietsverlichting 
• Coronatesten af te halen 

• Voorstelling Bibliotheek  
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  1 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

  2 februari Rapport groep 8 gaat mee 

  3 februari Leerlingenraadvergadering 

  8 februari Rapport groep 1 t/m 7 gaat mee 

15 februari Nieuwsbrief komt uit 

17 februari Carnaval op school, continurooster tot                                

14.00/ 14.10 uur 

28 februari Schoolfotograaf komt 

 



 

 
 

 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Allereerst nog de beste wensen voor een mooi, gelukkig 2023.  
 
Graag stel ik me, als nieuwe directeur ad interim, aan u voor. Inmiddels ben ik twee en halve week, 
met veel plezier, aan het werk op OBS De Oversteek. Door de collega's en de kinderen ben ik warm 
welkom geheten. Dank daarvoor.  
 
Mijn naam is Angèle van der Star en ik ben ruim 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs als onder 
andere interim-directeur en bestuurder. Stichting Conexus is mij niet vreemd. In 2018-2019 heb ik 
eerder voor de Stichting gewerkt als interim-directeur aan montessorischool Dukenburg. Mijn 
werkzaamheden in het onderwijs verricht ik met veel energie en passie om zo alle kinderen en ook 
professionals, de optimale ontwikkelkansen te bieden. Dit is voor mij het fundament van mijn werk; 
mijn passie voor ons onderwijs. Energie krijg ik van mensen in hun kracht zetten en door het 
planmatig cyclisch optimaliseren van schoolse processen. Dit bereik ik door samen te werken en te 
handelen vanuit een growth mindset. Gezamenlijk, iedere dag een klein stapje beter.  
 
Naast passievol werken is ontspanning belangrijk. Dit is voor mij samenzijn met mijn partner en onze 
zes kinderen,  vegetarisch koken, yoga, lange wandelingen maken en mountainbiken. Laatste bij 
voorkeur in een mooie groene omgeving, zoals Nijmegen dit zeker heeft. 
Mijn huis staat een stukje verder weg, in Groningen stad. Hemelsbreed woon ik ongeveer tussen de 
Martinitoren en het voetbalstadion de Euroborg. Groningen-Nijmegen is een stukje rijden met de 
auto. Er zijn gelukkig meer dan genoeg mooie en ‘groene’ overnachtingsplekken in Nijmegen en 
omgeving. Die heb ik inmiddels gevonden. 
 
Hopelijk weet u nu een beetje meer over mij, in wie ik ben als 
directeur en als mens. Fijn dat ik tot deze zomer de directeur van OBS 
De Oversteek mag zijn. Ik ben op beide locaties werkzaam samen 
met Bianca Ebben en Moniek Hoenekamp, de adjunct-directeuren. 
Bij vragen, anders dan bestemd voor de leerkrachten, weet ons te 
vinden. Op beide locaties hebben we een vaste werkplek. 
 
Met vriendelijke groet, Angèle van der Star                                                  
directie.oversteek@conexus.nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Letterfeest 
Vorige week leerden de kinderen in de groepen drie de 
laatste letter en dat betekent dat ze nu kunnen lezen. Om 
bij deze mijlpaal stil te staan vierden we op vrijdag 20 
januari het Letterfeest. De klaslokalen waren versierd 
met letterslingers en alle kinderen hadden bij juf Sara een 
Alphapet gemaakt, zodat ze nu zelf verhalen kunnen 
bedenken. In de kuil was een Letterzoekspel uitgezet, 
waarbij de kinderen volgens omschrijvingen letters 
moesten vinden die uiteindelijk de zin “Wij vieren het 
letterfeest” vormden. Daarna werd er in de klas een 
circuit gedaan waarin er activiteiten met letters centraal 
stonden, zoals: letterbingo, letters kleien, 
letterkleurplaat, van letterkoekjes woorden maken (en 
daarna natuurlijk opeten). Tot slot werd het Veilig leren 
lezen lied gezongen en werden de letterdiploma’s 
uitgereikt. Het was een hele gezellige ochtend! 

 

  



 

  



 

 
 

  
 
Terugkijkend op de kerstviering vonden wij het erg geslaagd! Hartstikke fijn dat de kinderen zoveel 
eten voor de Voedselbank hebben ingezameld. Tijdens de kerstviering is er genoeg gegeten en 
gedronken! En ook erg leuk om te zien dat ouders de glühwein en warme chocolademelk hebben 
weten te vinden tijdens de kerstviering. 
 
Daarnaast hartstikke bedankt voor alle hulp rondom kerst, zoals het versieren (en later opruimen) 
van de Klif en de dependance, de zorg voor het kerstkoor en natuurlijk alle lekkere hapjes voor de 
kinderen. 
 
Bericht voor de klassenouders: 
Hierbij nog een keer een bericht voor alle klassenouders die nog niet in de groepsapp zijn 
toegevoegd voor alle klassenouders. Wij hebben vernomen dat het niet bij iedereen duidelijk is waar 
de klassenouder groepsapp voor gebruikt wordt. In deze groepsapp worden updates voor de ouders 
vanuit de oudervereniging gegeven. Wanneer we bijvoorbeeld hulp nodig hebben of iets willen 
delen, dan wordt dit in deze app gedeeld. Vervolgens kunnen de klassenouders dit weer delen in de 
klas, zodat iedereen op de hoogte is! 
 
Het zou heel fijn als de klassenouders die er nog niet in zitten  zich alsnog aanmelden voor de 
groepsapp:). Je kunt je aanmelden via OversteekOV@conexus.nu. 
 
Dinsdag 28 februari komt de schoolfotograaf. Meer informatie volgt vanuit school. 
 
Hartelijke groeten, 
De oudervereniging 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

De intern begeleiders van de Oversteek. 
Als aanvulling op een eerdere introductie van onze IB’ers zie onderstaande aanvulling: 
 
Sinds dit schooljaar zijn er twee nieuwe intern begeleiders op de Oversteek gestart; Monique 
Fransen en Fleurien Aerts. In een eerdere nieuwsbrief stelden zij zich al kort aan u voor. Wat zijn nou 
taken van een intern begeleider en wanneer heeft u als ouder contact met een intern begeleider? In 
deze nieuwsbrief lichten we graag het een en ander toe.  
 
De intern begeleiders: 

- Zijn aanspreekpunt voor leerkrachten wanneer zij hulpvragen hebben met betrekking tot één 
of meerdere leerlingen.  

- Zijn gesprekspartner van externe organisaties die betrokken zijn bij leerlingen bij ons op 
school. Hierbij kan gedacht worden aan de GGD, Kentalis, Buurtteams Jeugd en gezin en het 
samenwerkingsverband Stromenland.  

- Zijn betrokken bij oudergesprekken over leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften 
hebben.  

- Hebben zicht op de resultaten in de school en analyseren deze, om zo te kijken waar plus- en 
verbeterpunten liggen en brengen hierin een advies uit naar het team.   

- Hebben nauw contact met leerkrachten in de school en het MT (directie) om zo goed 
mogelijk de kwaliteit van het onderwijs te versterken en te behouden. 

 
Fleurien Aerts is daarbij aanspreekpunt voor de groepen 1 tot 
en met 5 en Monique Fransen voor de groepen 6 tot en met 
8. In principe loopt het contact altijd via de leerkracht en zal 
de leerkracht aangeven wanneer het wenselijk is om de 
intern begeleider bij vragen met betrekking tot uw kind te 
benaderen. Mocht u toch contact met één van hen op willen 
nemen, dan kan dit via ib.oversteek@conexus.nu We willen 
daarbij wel benadrukken dat de leerkracht van uw 
zoon/dochter het directe aanspreekpunt blijft.  

  

Fleurien 
Aerts   Monique 

Fransen 

mailto:ib.oversteek@conexus.nu


 

 
 

 
Koningsspelen en Suikerfeest: continurooster 
In onze jaaragenda heeft u kunnen lezen dat wij op vrijdag 21 april een continurooster hebben.  
Op deze dag stond onze Koningsspelen gepland. Het Suikerfeest valt dit jaar echter ook op 21 april. 
‘Samen vieren’ is één van de pijlers van onze school. Vanuit dit gedachtengoed willen we dan ook 
beide feesten de ruimte geven. 
Daarom vieren we de Koningsspelen, een dag eerder dan aangekondigd, op donderdag 20 april. Op 
vrijdag 21 april is er op deze wijze ruimte voor kinderen om thuis deel te nemen aan het Suikerfeest.  
Zowel op donderdag 20 april als op vrijdag 21 april hebben we daarom een continurooster. Dit 
betekent dat de kinderen eerder vrij zijn. Op donderdag 20 april zijn alle kinderen vrij om 14.00u 
(dependance 14.10u). Op vrijdag 21 april zijn de groepen 1 t/m 4 gewoon om 12.00u vrij. De groepen 
5-8 om 14.00u (dependance 14.10u). We starten in de ochtend gewoon op de reguliere tijd.  
Mocht uw kind naar de BSO gaan dan kunt u zich tot het KION wenden voor een extra uurtje BSO. Zij 
zijn op de hoogte en proberen het te regelen.  
Mocht de BSO dit qua bezetting niet rondkrijgen dan vangt de eigen leerkracht op donderdag uw 
kind  op tijdens dit laatste uur.  

 

 
Algemene veiligheid rondom het naar school brengen van uw kind in de ochtend  in deze nog 
donkere tijden begint met goede verlichting op uw fiets.  
 
Het komt voor dat kinderen -en 
soms ook ouders-, zonder 
verlichting naar school fietsen. Of 
ze fietsen op een mooie 
mountainbike waar helaas 
helemaal geen verlichting op zit. 
Slingerend fietsen van links naar 
rechts zonder te kijken is ook 
geen uitzondering in de wijk. Wij 
vragen daarom echt  uw 
aandacht om met uw kind hierin 
mee te denken om ongelukken 
nu en in de toekomst te 
voorkomen. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
Als school hebben wij nog veel coronatesten 
beschikbaar. Deze hebben een 
houdbaarheidsdatum tot en met juli 2023. 
Mocht u deze nodig hebben dan zijn deze 
testen af te halen bij zowel De Klif als de 
dependance bij de conciërge.  

 
 
 
 
 

 



 

  
 

 
 
Voorstelling | Maximiliaan Modderman geeft een feestje | 2+ 

 

 
 
Avontuur staat centraal in de voorstellingen van Marianne. De thema’s feest en vies worden… zijn 
dus goed aan haar besteed! Ze zingt haar eigengemaakte liedjes en speelt met veel humor en energie 
in haar kleurrijke decor. Ze stimuleert het publiek om lekker mee te doen! Hiervoor neemt ze zelfs 
muziekinstrumenten mee. 
 
Voor kinderen vanaf 2 jaar 
 
Vrijdag 3 februari 2023 van 15.00 -15.35  
 
Bibliotheek Oosterhout – De Klif 
 
Kosten: leden € 4,50 | overige bezoekers € 5,50 
 
Kaarten verkrijgbaar via de website: 

Nationale Voorleesdagen | Voorstelling | Maximiliaan Modderman geeft een feestje (Marianne van 

Houten) 2+ 

 
 
 

https://obgz.op-shop.nl/2710/nationale-voorleesdagen-voorstelling-maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-marianne-van-houten-2/03-02-2023
https://obgz.op-shop.nl/2710/nationale-voorleesdagen-voorstelling-maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-marianne-van-houten-2/03-02-2023

