
 

 
  
  
  
  
  

 

  

Nummer 1 – 7 september 2022 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

 
• Start schooljaar 

• Schoolfeest 
• Nieuws van groep 7B 
• Studiedagen 2022-2023 

• Oproep ouderhulp 
• Inloop 

• Verjaardag vieren 
• Nieuws van de 

bibliotheek 

• Informatie Buurtteams 
Jeugd en Gezin 

Nijmegen 

• Kidsrun Nijmegen 

 
 
De vloeren zijn geboend,  de lokalen zijn ingericht  
en inmiddels zijn de leerlingen ook weer in de 
school, het schooljaar 2022-2023 is begonnen! 
Er wordt de laatste tijd veel gesproken over ‘de 
basis op orde’,  maar wat is dat dan precies? Ik 
vermoed dat er verschillende zaken onder 
verstaan kunnen worden. Sommigen denken aan 
het beheersen van de basisvaardigheden op 
bepaalde vakgebieden zoals taal en rekenen 
terwijl anderen denken aan het voldoen aan de 
eisen die een regering stelt aan een school zoals 
taakbeleid, ontruimingsoefeningen, Ri&E , 
groepsplannen en schoolplannen etc. 
Voor mij is de basis op orde ook dat leerlingen 
met plezier naar school gaan, dat gekeken wordt 
wat leerlingen wel kunnen in plaats van wat zij 
niet kunnen. Wij moeten goed gaan kijken wat 
een leerling nodig heeft om zich te kunnen 
ontwikkelen. Dit betekent ook keuzes maken en 
dit samen bespreken. De samenwerking tussen 
school, ouders en leerling is hierin van groot 
belang. Samen moeten we gaan zorgen dat het 
schooljaar 2022-2023 een fantastisch jaar gaat 
worden.  
 
Arno Lippmann 
 



 

 
 
 
 

 
 
Week 37  Startgesprekken 
20 september  Herdenking groepen 7  
19 – 21 sept   Kamp groep 8C 
21 – 23 sept   Kamp groep 8A 
27 september  MR vergadering 
29 september  Studiedag, alle kinderen vrij  
3 – 5 oktober  Kamp groep 8D 
5 – 7 oktober  Kamp groep 8B 
5 oktober  Start Kinderboekenweek 
12 oktober  Nieuwsbrief gaat uit 
20 oktober  Creamiddag 
24 oktober  Start herfstvakantie 
 
 
 

 
 
Schoolfeest 
We zijn het schooljaar goed gestart met een leuk schoolfeest.  
Veel ouders met kinderen zijn in de wijk op zoek gegaan naar de 
leerkrachten die overal in de wijk verkleed stonden. Volgens ons heeft 
iedereen ervan genoten. Ook hebben veel kinderen meegedaan met de 
dansworkshops en als afsluiting met z’n allen een dans laten zien die ze in 
de dansworkshop geleerd hadden. 
 
  

  
       
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Nieuws uit groep 7B 
Wij hebben als school met de groepen 7 het monument aan de dijk 
geadopteerd, dus we gaan er ook goed voor zorgen. We gaan ook op 20 
september het volkslied van Nederland en Amerika zingen op de dijk. Dan is 
namelijk de herdenking van operatie Market Garden. We leren daar nu over 
en we gaan ook nog gedichten schrijven. 
 
 
 
Onze klas (7B) heeft een belangrijke taak. Alle klassen zijn een keer aan de beurt om de 
verantwoordelijke klas te zijn. We moeten allemaal taken doen om onze school netjes 
en gezellig te houden en we geven dan het goede voorbeeld aan de rest van de school. 
Bijvoorbeeld: de bel luiden. Je mag nog niet naar binnen voordat de bel is geluid. Maar 
ook oud papier ophalen, de schoolpleinen netjes houden en rondleidingen geven aan 
nieuwe ouders op school. Elke vier/vijf weken wordt er een andere klas gekozen. En wij 
zijn als eerste aan de beurt. We mogen zelf kiezen wie welke taken gaan\wil doen. Dat 
hebben we in een vergadering in de klas verdeeld. 
Jullie krijgen de groeten van groep 7B 
 

 

 
 
Data studiedagen schooljaar 2022-2023 
Hieronder vindt u onze studiedagen. De kinderen zijn op deze dagen vrij. Deze informatie 
kunt u ook vinden op onze website www.oversteek.nl. Ook het vakantierooster vindt u via 
onze website.  

• Donderdag 29 september 2022 
• Vrijdag 23 december 2022 
• Woensdag 1 februari 2023 
• Maandag 13 maart 2023 
• Dinsdag 30 mei 2023 
• Vrijdag 23 juni 2023 

 
 
 
 
 

http://www.oversteek.nl/


 

 
 
 

 
 
Oproep 
Beste ouder(s), 
Eindelijk kunnen we dit jaar aan de slag met de  “creamiddagen” op school. De afgelopen 2 
jaar hebben we dit niet zo kunnen uitvoeren als gewild, maar nu gaan we er voor!  Iedere 
leerkracht bereidt een creatieve workshop voor waarvoor de kinderen zich kunnen 
inschrijven. Ook zullen er workshops gegeven worden door vakleerkrachten vanuit de 
Lindenberg op het gebied van beeldende vorming, muziek en dans. We zouden het als 
school erg leuk vinden wanneer ook ouders met hun talenten en interesses een bijdrage 
kunnen leveren tijdens deze middagen. Dus vind je het leuk om je uit te leven met tekenen, 
schilderen, haken, dansen, zingen, toneelspelen, boetseren en zou je dit graag met een 
groepje kinderen willen delen en beleven? Meld je dan aan!  
De eerste creamiddag is op donderdag 20 oktober met als thema Herfst 

(in de breedste zin van het woord 😊) 
 
Aanmelden voor onderbouw en middenbouw (gr 1 t/m 5)  kan bij  
Hester Leenaerts: hester.leenaerts@conexus.nu   
of Hanneke van Houwelingen: hanneke.vanhouwelingen@conexus.nu 
 
Voor bovenbouw (gr 6 t/m 8) bij Kim Peeters: kim.peeters@conexus.nu 
 

 
 
Inloop  
Wat goed om u allen zo gezellig mee te zien lopen met uw kinderen afgelopen week! Alle 
kinderen hebben zo ruim de gelegenheid gehad om jullie de nieuwe klas te laten zien. Ook 
hebben jullie de leerkracht even kunnen zien en kennis kunnen maken. We zijn nu in de 
tweede week van het schooljaar aangekomen. Daarmee is de inloopweek voorbij. Hieronder 
leest u als reminder nog even de structuur van onze inloop door het jaar heen. 
Groepen 1-2 Er is altijd inloop voor de ouders. 
Groepen 3 Er is inloop voor de ouders tot kerst. Daarna lopen de kinderen zonder hun 
ouders het gebouw in.  
Groepen 3-8 Er is inloop voor de ouders elke week voor een vakantie en de eerste week van 
het schooljaar. 
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Verjaardag vieren  
Hoe fijn is het om een verjaardag te kunnen vieren? Dat doen wij dan ook graag met uw en 
onze kinderen op OBS De Oversteek. Voor ons heeft het vieren van een verjaardag alles te 
maken met het hebben van aandacht voor elkaar. We zetten een klasgenootje heerlijk in het 
zonnetje door hem of haar toe te zingen en te feliciteren. Dit is vaak een heel ritueel! Een 
traktatie hoort er wat ons betreft nog steeds bij. Echter dit is niet het belangrijkste. En dit 
willen wij ook graag zo houden. Wij vragen u dan ook met klem om een kleine (gezonde) 
traktatie mee te geven aan uw kind en geen cadeautjes. We zien namelijk steeds vaker dat 
ouders hun kinderen wel 3 of 4 verschillende dingen meegeven om uit te delen….en er zit 
tegenwoordig ook steeds vaker een cadeautje bij. Dit doet geen recht aan het samen vieren 
en elkaar feliciteren met aandacht. Helpen jullie mee om het vieren van de verjaardag echt 
om uw kind te laten gaan in plaats van om de traktatie?  
 

 
 
Kinderboekenweek | Het geheim van Groenland | 4+ 
 
 
Help, de aarde loopt gevaar! Koen 
Klimaatwetenschapper heeft een geheime missie: via 
zijn teletijdscherm zoekt hij contact met kinderen van 
nu. Die zijn namelijk straks de baas. Wat weten zij van 
plastic soep? En van recyclen? Kunnen zij hem helpen 
de aarde te redden? Een vrolijke én leerzame 
voorstelling door Goochelaar Jan. 
 
Voor kinderen vanaf 4 jaar 
 
Woensdag 5 oktober 2022 van 15:30 tot 16:30  

 
Bibliotheek Oosterhout – De Klif 
 
Kosten: Leden € 3,00 | overige bezoekers € 4,00 
 

Kaarten verkrijgbaar via: www.obgz.nl/kinderboekenweek 

 
 
 
 
 

http://www.obgz.nl/kinderboekenweek


 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 

Even voorstellen 
Hoi, ik ben Stephanie Ebbers. Ik ben de contactpersoon voor De Oversteek 
vanuit het Buurtteam Jeugd en Gezin Nijmegen Noord. Voorheen was ik als 
schoolmaatschappelijker werker vanuit Sterker Sociaal Werk verbonden aan 
de Boomgaard.  In juli 2021 zijn we overgegaan naar Buurtteams Jeugd en 
Gezin. Ik werk nu als gezinswerker op de scholen.  

 
Wat kan ik doen? 
Mijn belangrijkste taak op de basisschool is om leerlingen en ouders een 
steuntje in de rug te bieden als ze niet goed in hun vel zitten of vastlopen. 
Bijvoorbeeld als je kind te maken heeft met pesten, zich onzeker voelt,  moeite 
heeft om vrienden te maken of snel boos wordt .  Ook als u als ouder vragen 
heeft over opgroeien en opvoeden, kunt u bij mij terecht.   

 
Contact                                                                                                                                     
Ons kantoor is per 1 september gevestigd aan het Gezondheidsplein in de Boog, Dick 
Boerrigterplein 2.  Daarnaast ben ik ook wekelijks op woensdagochtend aanwezig  op De 
Oversteek. Heb je een vraag of wil je advies? Dan kun je mij bellen via 024-2204108 of 
mailen naar stephanieebbers@buurtteamsjeugdengezin.nl. Ook kun je de leerkracht of 
intern begeleider vragen om een gesprek met mij. 
 
Meer over het Buurtteam Jeugd en gezin 
 
Het Buurtteam Jeugd en Gezin is er voor jou en je gezin. Zijn er dingen waar je niet uitkomt? 
Thuis of op school? Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind of over de opvoeding? 
Gezinswerkers van het Buurtteam denken met je mee en helpen je bij het zoeken naar een 
oplossing die bij jou of je gezin past. We begeleiden je zo veel mogelijk zelf en kunnen extra 
hulp inzetten als dat nodig is. Zo sta je er niet alleen voor en is er altijd hulp in de buurt. De 
Buurtteams zijn te vinden in alle stadsdelen van Nijmegen en zijn ook verbonden aan school 
en kinderopvang. Wil je meer weten? Kijk dan op www.buurtteamsjeugdengezin.nl. Je kunt 
ons ook volgen op Facebook of Instagram.                                                                    
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Nijmeegse Staddijkloop en de Nijmeegse Kidsrun 
 
Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende. Wij zijn een hardloopclub uit Nijmegen/ 
Dukenburg. Wij vinden het belangrijk om kinderen meer te laten bewegen en het plezier te 
laten beleven met samen sporten in de buitenlucht. Ongetwijfeld zullen jullie dit ook 
belangrijk vinden.  
Om sporten en bewegen aan te moedigen verzorgen wij op zondag 2 oktober 2022 de 
Nijmeegse Staddijkloop. Onderdeel van deze loop is de Nijmeegse Kidsrun.  
Dit is een (kleine) prestatieloop voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 12 
jaar over een afstand van één kilometer. Deze loop vindt plaats in stadspark Staddijk. 
Deelname kan een mooie gelegenheid bieden om kinderen samen met elkaar het plezier van 
bewegen en sporten te laten ontdekken. Een hardloopwedstrijd voor kinderen van 1 
kilometer kost inspanning, maar het plezier staat op de voorgrond.  
Op zondag 2 oktober 2022 starten de kinderen om 10.00uur.  
Inschrijven kan op www.mieproadrunners.nl, voorinschrijving voor slechts 2 euro per 
persoon.  
Deelname is laagdrempelig en training vooraf is echt niet nodig! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Nijmeegse Roadrunners club MIEP 
 
 
 

http://www.mieproadrunners.nl/

