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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen. 

In deze nieuwsbrief 

 Belangrijke data 

 Welkom nieuwe leerlingen! 

 Ouderkamer: tweetaligheid 

 Ouderavond: Mediatie 

 Van de MR 

 Sinterklaasfeest 

 Voorstellen: Anika Lips  

 Naschools zwemmen 

 Kom-op-tijd! 

 Gitaarles groep 7 

 Herinnering ouderbijdrage 

 Gezond trakteren 

 

Belangrijke data 

Ma. 07-11  OR-vergadering 

Vr. 11-11  Training mediatoren -2 

Di. 15-11  Ouderkamer en ouderavond 

di. 22-11  Opening blok 2, Vreedzame School: 

   ‘We hebben oor voor elkaar’.  

Vr. 25-11  Training mediatoren -3 

Vr. 02-12  Nieuwsbrief-4 uit 

Ma. 05-12  Sinterklaas- feest: alle groepen om 12 uur uit! 

   

Welkom nieuwe leerlingen! 
Hierbij heten we de nieuwe leerlingen van Instituut Schreuder van harte welkom op 

school. Mogelijk wil uw zoon/ dochter een speelafspraak maken en kunt u als ouder 

ook nader kennis maken met de ouders van de nieuwe leerling.  

 Shamel Moopantekath, in 1/2 B 

We wensen hem veel leerplezier op Schreuder! 

 

De Ouderkamer: tweetaligheid 
Op dinsdagavond 15 november van 19.00 uur tot 20.00 uur (dit is voorafgaand op de ouderavond over 

mediatie) is er weer een ouderkamer over tweetaligheid. De ouderkamer zal in het Nederlands en 

Engels gegeven worden. U bent van harte welkom op deze avond. U kunt dan vragen stellen, informatie 

krijgen of juist ouders ontmoeten die hier ook mee te maken hebben. Onze spreker is Nadia Oustou zij is 

preventief logopediste bij de GGD. Aansluitend kan er een kopje koffie gedronken worden in de groep 

van uw kind voordat de ouderavond over de Vreedzame School begint. 

Hopelijk tot dan! 

 

On Tuesday the 15th of November we have planned a parent information evening from 19-20 hours 

about bilingual parenting (this is one hour before the parent evening about the Vreedzame School) . 

Nadia Oustou -speech, therapist by de GGD (Community Health Centre), will be the main speaker. If you 
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have questions, worries, problems that you have no answer for, or would just like to meet other parents 

raising bilingual children, then this is the place for you. Afterwards you can visit the information evening 

in the group of your child about The Vreedzame School.  

We hope to see you! 

   

Ouderavond: mediatie – hoe doen we dat? 
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen 

conflicten voor.  Met De Vreedzame School leren we de kinderen 

dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een 

positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide 

partijen tevreden zijn met de oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie 

wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. 

Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. 

 

 

Dinsdag 15 november, aansluitend op de Ouderkamer, houden we een ouderavond over het thema: 

mediatie. Vanaf 19.45 uur is de inloop in de klas van uw zoon/dochter. U heeft dan gelegenheid om de 

andere ouders van de groep te ontmoeten. De leerkracht zal u het een en ander vertellen over de 

Vreedzame School. Sommige leerkrachten laten een opname zien van een gegeven les. 

Daarna, om 20.30 uur, zullen we in de hal verzamelen. U krijgt uitleg over het invoeren van leerling 

mediatoren op Instituut Schreuder en over hoe u zelf de rol van bemiddelaar bij conflicten kunt 

vervullen. De avond ziet er dus als volgt uit: 

 19.45-20.00 Inloop in de groep van uw kind: koffie/thee 

 20.00-20.30 Informatie van de leerkracht  

 20.30-21.30 In de hal: het trainen van mediatoren en stappenplan conflicthantering  

 

Van de Medezeggenschapsraad 
Dit schooljaar is de MR al twee keer samengekomen. Op de agenda hebben zaken gestaan als onder 

andere de ouderbetrokkenheid en het leerlingenaantal.  Ook schuift elke vergadering onze directeur 

Femmie aan tafel. Zij brengt ons op de hoogte van de stand van zaken van alle beleidsmatige 

ontwikkelingen waaraan met veel energie wordt gewerkt. Zo kunnen we stellen dat nagenoeg alle 

plannen, en dat waren er veel (!), vorig jaar verwezenlijkt zijn. Iets waar we met z'n allen trots op mogen 

zijn. We gaan dit jaar net als Femmie vol energie verder. De komende vergadering op 8 december zullen 

de MR-statuten en het MR-reglement aan bod komen. Zoals altijd staat het u vrij de vergadering te 

bezoeken.  
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Sinterklaasfeest 
Hij komt, hij komt…  

Het is begin november dus de Sint is met zijn 

stoomboot en honderden pieten onderweg naar 

Nederland. Vanaf 9 november zullen wij hun reis 

volgen via het Sinterklaasjournaal. Ook zullen wij in 

de klas gaan werken over Sinterklaas. Misschien 

kunnen we wel een keer schoentje zetten op school? 

Natuurlijk is het groot feest op maandag 5 december. 

We vieren dan het Sinterklaasfeest met zijn allen. De 

groepen 5 t/m 8 zullen van tevoren lootje trekken 

om op die manier de Sint en zijn pieten te helpen. Ze 

maken een mooie surprise met een rijm voor elkaar en kopen daar natuurlijk een leuk cadeautje bij. 

Misschien kunnen de kinderen alvast nadenken wat zij op hun verlanglijstje 

willen zetten? Het gaat om een bedrag van €5,- We hebben de Sint en een 

paar pieten ook uitgenodigd om op 5 december langs te komen op Schreuder. 

We snappen natuurlijk dat hij het die dag heel druk heeft, dus het is nog even 

afwachten of hij tijd heeft… Die dag hebben de kinderen tot 12.00 uur school. 

Zodat zij in de middag thuis al lekker kunnen genieten van het Sinterklaasfeest. 

De sint commissie.  

 

Even voorstellen: Anika Lips, de Ouder Kind-adviseur    
Mijn naam is Anika Lips. Sinds augustus 2016 werk ik als ouder- en kindadviseur op Instituut Schreuder 

en werk al sinds januari 2015 in uw wijk. Op donderdagochtend tussen 09.00-12.00 ben ik aanwezig op 

school. Wanneer ik niet op school aanwezig ben, ben ik altijd telefonisch bereikbaar, zodat wij een 

afspraak kunnen maken. 

 Ik ben al een keer eerder voorgesteld in de nieuwsbrief, 

maar wil bij deze nog wat meer over mezelf en mijn 

achtergrond vertellen.  

Voordat ik in het Ouder- en Kind team kwam werken heb ik 

een aantal jaar op de groep van een naschoolse 

dagbehandeling gestaan, ben ik schoolmaatschappelijk 

werker geweest en heb ik thuisbegeleiding gegeven aan 

gezinnen. Ik heb veel trainingen gegeven, zoals de 

competentietraining en de Rots en Watertraining 

(weerbaarheidstraining). Ik vind het erg belangrijk om 

samen met het gezin naar de oplossing van hun vraag te zoeken en hier een plan voor te maken.  

U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over 

pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten eten of 
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slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u 

al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen 

met tips, gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.  

 

Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Zuid. Daarin werken ook 

jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan 

vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en 

iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega’s. Ik ben onafhankelijk van school en ga 

zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werk ik wel graag samen met school. 

Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. U kunt mij bereiken via 06-52892198, of 

a.lips@oktamsterdam.nl.  Meer informatie: www.oktamsterdam.nl. 

 

Naschools zwemmen 
Vrijwel direct aan de begin van dit schooljaar zijn we gestart met 

het aanbieden van zwemlessen in het Zuiderbad, onder 

begeleiding van twee badmeesters. De groep is niet groter dan 

10 kinderen en het zal u niet verbazen: twee kinderen zijn zover 

dat ze kunnen gaan afzwemmen!! Geweldig nieuws! 

Dit betekent ook dat er ruimte is gekomen om nieuwe kinderen 

aan te melden voor het leszwemmen na schooltijd. De lestijden 

zijn: maandag van 15:00 en 15:45 uur en vrijdag van 15:00 en 

15:45 uur. U kunt kiezen uit 1 of 2 keer les per week. De lessen kosten €20,- per kind, per les. Er komt 

een strippenkaartsysteem voor de betaling. Kinderen van alle (basisschool)leeftijden kunnen zich 

inschrijven. Op de maandag zijn nog drie plekken beschikbaar; op de vrijdag zijn dat nog vier plekken. U 

kunt zich aanmelden via: kdvschreuderschool@gmail.com 

 
Kom-op-tijd actie 
Afgelopen donderdag heeft de afdeling leerplicht van de gemeente Amsterdam een actie op Instituut 
Schreuder uitgevoerd: de Kom-op-Tijd actie! Alle ouders die na 8.45 uur de school in kwamen om hun 
kind naar school te brengen, kregen het volgende kaartje in handen: 

 
Te laat op school komen, sluipt er vaak langzaam maar 
zeker in. De leerkrachten hebben de ouders van 
‘laatkomers’ via de mail al geïnformeerd dat hun 
zoon/dochter een aantal keren te laat is gekomen.  
 
Kom op tijd! De kinderen beginnen om 8.45 uur met de les 
in de klas. Daarvoor moeten zij naar hun lokaal lopen, jas 
ophangen, spulletjes uitpakken (bijv. het eten en drinken) 
en zich klaarmaken voor de les. 
Nu veel wegen rondom de school zijn afgesloten of 
opgebroken is de uitdaging om op tijd te komen nog groter 

mailto:a.lips@oktamsterdam.nl
http://www.oktamsterdam.nl/
mailto:kdvschreuderschool@gmail.com
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geworden. Dus vertrek (nog) eerder van huis en zorg dat uw kind zonder stress de klas in kan om 
optimaal te presteren. Dat willen we toch allemaal.   
 
Via het ouderportaal in Parnassys kunt u volgen of/ en wanneer uw zoon/dochter te laat binnen is 
gekomen (zie Nieuwsbrief-2 van 7 oktober jl. voor informatie over het gebruik van Parnassys).  

 
Gitaarles groep 7 
Onze groepen 3 t/m 7 krijgen om de week muziekles van een vakleerkracht muziek. In de groepen 3 t/m 

6 worden er veelal liedjes aangeleerd ondersteund met instrumenten, ‘gespeeld’ met ritmes en gewerkt 

aan vrije expressie. 

 

Instituut Schreuder heeft dit schooljaar voor iedere 

leerling uit groep 7 een gitaar aangeschaft zodat de 

kinderen gitaarles kunnen krijgen van de muziekjuf. Zo 

kunnen de kinderen thuis goed oefenen in het lezen van 

muzieknoten en het spelen van akkoorden. Uiteraard is 

verteld dat de gitaar in bruikleen is en dat er voorzichtig 

moet worden omgegaan met het instrument. Wie weet 

gaan we nog een gitaaroptreden van groep 7 meemaken 

op een Schreudertheater…. 

Hierbij een stukje van Jack te Pas uit groep 7A over de 

gitaarles: 

Op gitaarles in groep 7 leren wij hoe je liedjes op een eigen gitaar speelt. Ja, inderdaad! Elk kind uit 

groep 7 heeft een gitaar (te leen) gekregen! 

Het is leerzaam en leuk. Je krijgt ook huiswerk en een oefenblad. Tijdens de les zitten wij altijd in een 

kring. Wij gaan om de beurt spelen. En onze gitaar wordt altijd gestemd voor dat de les begint. Jij moet 

wel elke maandag zelf jouw gitaar meenemen. Ook moet je elke dag 10 minuten leren. 

Hoewel we nog maar één akkoord geleerd hebben is het toch erg leuk! 

(groetjes, Jack, groep 7) 

 

De ouderbijdrage 
In oktober is via de mail de brief over de ouderbijdrage 2016-2017 verspreid 

onder de ouders. Het verzoek is om de ouderbijdrage uiterlijk 22 november te 

betalen. Bij de mail is een link meegestuurd om via I-Deal het bedrag over te 

maken. U kunt de betaling natuurlijk ook ‘agenderen op 22 november’ zodat 

deze al wel klaar staat voor betaling en u er niet meer aan hoeft te denken.   

 

Indien u heeft aangegeven via automatische incasso te betalen, heeft u de mail niet ontvangen. De 

ouderbijdrage wordt in twee termijnen automatisch over geschreven: eerste termijn eind november, 

tweede termijn eind februari.   
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Is in één keer betalen momenteel lastig? Maakt u dan een afspraak met de directeur om hierover een 

gesprek te hebben.  

Trakteren bij verjaardagen (herhaling) 
Niets is zo leuk voor een jarig kind om op school te mogen trakteren en de klassen rond te gaan. Wij 

willen graag meewerken om dat feestje een succes te laten zijn. 

Daarom zullen de leerkrachten u vóór de verjaardag van uw zoon/dochter benaderen om af te spreken 

wanneer er getrakteerd kan worden (want soms is er een uitje of excursie gepland) en dat we natuurlijk 

een gezonde traktatie zien om uit te delen; ook aan de leerkrachten (geen chocolade..)! Zo voorkomen 

we eventuele teleurstellingen als we de traktatie moeten teruggeven. Hierbij een link naar een site met 

leuke, kleine en gezonde traktaties: www.gezondtrakteren.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursleden: 

 Menno vd Horst: Voorzitter en ICT 

 Cornélie Goede: Secretaris 

 Jan-Chris Lefering: Penningmeester 

 Bart van Tuinen: Juridische zaken 

 Carla van Lier: Communicatie en Marketing 

 Tamara Meiling: P&O 

 Anja van Andel: onderwijs 

MR ouderleden: 

Coen Ackers : voorzitter 

Jörgen Liesveld: lid 

Bram Wijngaarden: lid 

 

MR teamleden: 

Nancy van Geene (groep 7/ 8B) 

Liesbeth Feilzer (groep 5B): secretaris 

Yke te Wechel (groep 3 /5A) 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/

