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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 

 Eén week meivakantie 

 Marktverkenningsonderzoek 
bestuur 

 Dag van de Voorschool 

 Paasontbijt 

 Sportdag/ Koningsspelen 

    Naschoolse activiteit: dramales 

 Socrates: uitwisseling Spaanse school 

 Schaken en voetbal 

 Evaluatie naschoolse activiteiten 

 Oproep schoolfotograaf 

 Vreedzame School 

 Oproep AFC: meisjesvoetbal 

 

Belangrijke data 
Wo. 12-04   Paasontbijt 

    Dag van de Voorschool 

Vr. 14-04   Goede vrijdag: alle leerlingen vrij  

Ma. 17-04   Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij 

Di. 18-04 t/m do. 20-04  Eindtoets groep 8 

Wo. 19-04   Groep 3 bezoek kinderboerderij 

Do. 20-04   Sportdag groepen 1 t/m 5 

Vr. 21-04   Koningsspelen groepen 6 t/m 8 Olympisch  

Stadion 

Ma. 24-04 t/m vr. 28-04 Meivakantie 

Ma. 01-05   OR- vergadering 

Di. 02-05   MR- vergadering  

Vr. 05-05    Nieuwsbrief- 9 uit 

 

Eén week meivakantie 
Er is onder een aantal ouders wat verwarring ontstaan over de meivakantie. Deze vakantie is dit 

schooljaar één week, nl. de week waarin Koningsdag valt. De eerste week van mei is er gewoon les, ook 

op 4 en 5 mei. Bevrijdingsdag wordt als officiële vrije dag geoormerkt in de 

lustrumjaren: 2015, 2020, 2025, etc. Voor het indelen van de vakantieweken is het 

advies van OC&W gevolgd. Volgend jaar valt 5 mei op een zaterdag en is dan weer 

een vrije dag. 

Dus: maandag 1 t/m vrijdag 5 mei is een gewone lesweek!  
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Marktverkenningsonderzoek  
Bericht vanuit het bestuur 

De omgeving van onze school is steeds in beweging. Veranderingen volgen elkaar op en deze 

ontwikkeling zal in de toekomst doorzetten. Het is essentieel om hierop in te spelen. Zo zien we een 

toenemende internationalisering in de omgeving. Dit vergt aanpassingen in ons programma en in ons 

aanbod, vandaar dat we bijvoorbeeld ook Engels aanbieden in alle klassen. 

Instituut Schreuder heeft als doel dat elk kind tot volle ontplooiing kan komen. Om in de veranderende 

omgeving dat te kunnen blijven waarmaken, kijken we continue of het lesaanbod en onze aanpak 

toereikend is. We vinden kleinschaligheid belangrijk, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. 

Om te inventariseren wat er precies nodig is in de toekomst en om te 

behouden waar we als school goed in zijn, doen we een kwalitatief 

onderzoek naar de ontwikkelingen in de omgeving en de behoeften van 

ouders. Vanaf volgende week voert bureau Planzo dit marktonderzoek 

voor ons uit. Wij vragen u als ouder uw mening te geven en aan te geven 

wat voor u als ouder belangrijk is. Wilt u meewerken aan dit onderzoek 

dan kunt u een mail sturen naar Femmie 

(directie@instituutschreuder.nl). Zij zal uw naam en telefoonnummer doorgeven aan het 

onderzoeksbureau dat dan met u contact opneemt. Zo kunnen we in de toekomst ook die school zijn die 

past bij u en onze omgeving. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u hierover meer weten, stuur dan een bericht naar 

bestuur@instituutschreuder.nl. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Hartelijke groeten, 

Het bestuur 

Dag van de Voorschool op IKC Instituut Schreuder 
Woensdag 12 april is de Dag van de Voorschool. Ouders met jonge kinderen kunnen een kijkje komen 

nemen bij het kinderdagverblijf én de groepen 1/2 van Instituut Schreuder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@instituutschreuder.nl
mailto:bestuur@instituutschreuder.nl


 

 

3 

 

Sinds januari 2016 zijn basisschool, kinderdagverblijf en naschoolse opvang van Schreuder een Integraal 

Kind Centrum, oftewel een IKC. Een IKC biedt onderwijs en opvang aan kinderen vanaf 18 maanden t/m 

12 jaar, van 8 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds. Basisschool en Kinderdagverblijf stemmen hun 

onderwijsaanbod op elkaar af. Er wordt gewerkt met een intensief taalprogramma waarbij de thema’s 

van de voorschool (KDV) en vroegschool (groep 1/2) op elkaar zijn afgestemd. Er wordt veel aan 

voorlichting gedaan voor ouders van jonge kinderen in de Ouderkamers. 

Woensdag a.s. staan de deuren open voor iedereen die belangstelling heeft voor een voorschool in ons 

Intergraal Kind Centrum. Kent u jonge ouders? Nodig ze uit! Ze zijn van harte welkom op IKC Instituut 

Schreuder van 9.30 -12 uur. 

 

Paasontbijt 
Woensdag 12 april a.s. vindt het Paasontbijt plaats. De kinderen 

hebben in de klas al een lootje getrokken voor wie zij een ontbijtje 

gaan klaar maken. Reuze spannend om te ontdekken wie voor jou 

iets heeft klaar gemaakt. En als het ontbijtje dan ook nog leuk is 

versierd, dan kan de dag gewoon niet meer stuk. De school zorgt 

voor een lekker paaseitje, dus dat wordt lekker genieten!! 

  

Sportdag/ Koningsspelen 
Op donderdag 20 april wordt er een sportdag georganiseerd voor de groepen 1 t/m 5. Deze sportdag 

wordt gehouden in het Vondelpark. Dat is vorig jaar goed bevallen. Hoe deze dag eruit gaat zien en 

welke hulp er nodig is, wordt nog door juf Marieke aan u gemaild. 

 

Op vrijdag 21 april zullen de jaarlijkse Koningsspelen weer plaatsvinden 

voor de groepen 6, 7 en 8. 

Het programma is een aanbod van sporten in clinicvorm (15-20 

min.) en funactiviteiten. Alle activiteiten hebben een recreatief 

karakter en zijn voor iedereen op zijn/haar eigen niveau 

uitvoerbaar. Kinderen mogen op locatie zelf kiezen met welke 

activiteiten/ sport ze mee willen doen. In totaal zullen rond de 

800-900 kinderen van een groot aantal basisscholen uit 

stadsdeel Zuid deelnemen. Het landelijke thema van de dag is dit            

    jaar ‘FEEST’ en daar gaan wij met elkaar voor zorgen!  

De groepen verzamelen zich om 9:15 uur bij de hoofdingang van 

het Olympisch Stadion.  In de middag zullen de groepsleerkrachten en evt. hulpouders met de kinderen 

terug naar school gaan.  

Voor de groep 6 zijn er 4 ouders nodig die deze dag mee willen begeleiden.  

Voor de groepen 7/8 zijn er 3 ouders per klas nodig die deze dag mee willen begeleiden. 
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Naschoolse activiteit: dramales 
Afgelopen donderdag is Jennefer Siegrist op verzoek van ouders gestart met een tweede cursus 

dramalessen.  Voor deze tweede sessie zijn nog 5 plekken beschikbaar; ook jongens zijn van harte 

welkom! De activiteit is geschikt voor kinderen van groep 5 t/m 8. De lessen vinden plaats op 

donderdagmiddag van 14:45 tot 16:00 uur in de gymzaal (schoenen uit!). De kosten voor de 10 lessen 

zijn €106,- . Mocht u uw kind willen opgeven dan kunt u een mail sturen naar jfunk777@hotmail.com 

De laatste dramales is op donderdag 29 juni.  

 

Socrates: uitwisseling met Spaanse school 
Wij zijn met de Socrates-groep een internationaliseringsproject gestart met een school 

uit Xixona in Spanje. We werken met e-twinning en kunnen via onze eigen beveiligde 

'twinspace-omgeving' van alles aan elkaar vertellen. Wij over onszelf, onze school en 

de stad Amsterdam. Zij over zichzelf, hun school en Xixona. De kinderen communiceren 

in het Engels. Zij kunnen foto's uploaden, een logboek bijhouden, powerpoints maken, 

documenten schrijven en zelfs chatten of een videoconferentie houden. Het project kan uitgebreid 

worden met andere scholen in andere landen. Op dit moment zijn we in gesprek met een school uit 

Polen. Het uiteindelijke product zullen wij natuurlijk met jullie delen. 

 

Schoolvoetbaltoernooi en schoolschaken 
Mogelijk heeft u het één en ander kunnen volgen op het tv-scherm bij de trap, wanneer u ’s morgens uw 

kind naar school komt brengen. Wat kunnen we trots zijn op onze kinderen!! 

Zo hebben verschillende jongens en meisjes meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi. Tijdens TSO-

momenten zijn de teams getraind en hebben zij al diverse wedstrijden gespeeld. De meisjes hebben al 

een paar keer gewonnen! Ook de jongens doen het fantastisch. Ze hebben o.a. gewonnen van de 

Cornelis Vrijschool en zijn door naar de volgende ronde.  

 

Maar ook met het brein scoren we uitstekend! 

Het team van Pjotr, de schaakdocent, heeft in 

maart medailles verdiend bij het schoolschaken-

toernooi. Er deden ongeveer 45 schoolteams 

mee en het team van Schreuder heeft Goud! 

behaald.  

 

Alle kinderen bij het voetbal en schaken: van 

harte gefeliciteerd!!  

Jullie zijn kanjers. 
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Evaluatie naschoolse activiteiten 
Al ruim een jaar worden er naschoolse activiteiten door school en BSO georganiseerd. Het is nu tijd om 

de  balans op te maken en te inventariseren hoe dit bevalt. Graag horen we van U wat uw mening is 

over het aanbod, de variatie, de frequentie van de lessen. Tot nu 

toe zijn de volgende naschoolse activiteiten op school aangeboden: 

zwemles, dramales, dansles, schaken, Franse les, Engels 

(onderbouw), Engels (bovenbouw), LEGO.  

U kunt uw mening mailen naar  activiteitenBSOS@gmail.com  of 

naar directie@instituutschreuder.nl . Ideeën of suggesties voor 

andere activiteiten horen wij ook graag!!  

 

Oproep schoolfotograaf 
Onlangs heeft u een inlogcode gehad om de schoolfoto's te bestellen. Helaas is 

gebleken dat weinig mensen deze online kopen. Jammer, want de foto’s zijn 

superleuk!! Daarom is er komende week vanaf maandag 10 april weer een actie 

dat u de groepsfoto gratis krijgt bij uw bestelling.  

 

 

De Vreedzame School: we dragen allemaal een steentje bij 
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we 

kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. 

 Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is 

afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.  Als de kinderen zich betrokken 

voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen 

aan wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het 

werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij 

helpen kinderen bij het oplossen van conflicten.  

De lessen van het nieuwe blok bij de groepen 1 – 4 zijn gericht op het: 

- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander 

- leren omgaan met je boosheid 

- weer goed maken n.a.v. een conflict 

- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict 

- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien 

- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als 

mediator 

- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen 

wanneer je een conflict hebt 
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Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school: 

- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de 

 school. 

- de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de 

school. 

- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en  

 meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep. 

 

De lessen krijgen nog meer waarde en betekenis als u thuis met uw zoon/dochter het gesprek heeft over 

deze onderwerpen. Het maakt dat uw kind zich bewuster wordt van de eigen verantwoordelijkheid en 

de keuzes die het kan maken.    

 

Oproep AFC voor meisjesvoetbal 
Geachte ouder/verzorger, 

 

Wij zijn een groepje studenten van de opleiding Sport, Management en 

Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam en werken voor ons externe 

evenement samen met AFC.  

 

Op vrijdag 12 mei organiseren wij een voetbaldag speciaal voor meiden van 6 tot 17 jaar. Deze dag zal 

plaatsvinden op het sportcomplex van AFC te Boelelaan 50 in Amsterdam. De dag wordt opgedeeld in 

drie blokken waarin elk blok staat voor een bepaalde leeftijdscategorie. Tijdens deze middag zal uw 

dochter kennis maken met het hedendaagse vrouwenvoetbal in Amsterdam.  

Hoogstwaarschijnlijk kent elk meisje tussen de 6 en 17 jaar de sport, maar toch wordt het over het 

algemeen niet door meiden gespeeld. Doormiddel van deze middag zal uw dochter kennis maken met 

het hedendaagse vrouwenvoetbal in Amsterdam. De dag begint met een korte introductie die gevolgd 

wordt door een circuittraining. De training zal ongeveer 90 minuten duren en hierna zal de dag kort 

worden afgesloten. Er zullen deze dag scouts aanwezig zijn die letten op talent en inzet. Voor het meest 

talentvolle meisje van de dag zal er een hele leuke prijs zijn. 

 

De blokken zijn als volgt opgedeeld: 

Groep 1 (6-9 jaar): 16:00-18:00 

Groep 2 (10-13): 17:30-19:30 

Groep 3 (14+): 19:00-21:00 

Het evenement zal volledig gratis en er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. De inschrijving sluit op 26 

april. Wees op tijd! Wij hopen jullie allemaal op 12 mei te zien bij AFC. 

-Inschrijvingen en vragen via talentendagafc@gmail.com 
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Het team van Instituut Schreuder wenst u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestuursleden: 

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT 
Cornélie Goede: Secretaris 
David Jansen: Penningmeester 
Carla van Lier: Communicatie en Marketing 
Anja van Andel: onderwijs 
 
Commissie van Toezicht: 
Tamara Meiling 
Jan Chris Lefering 
Bart van Tuinen 

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 

 


