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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 

 Avondvierdaagse 

 Baby voor juf Deborah! 

 Ouderkamer: Voorkom een 
zomerdip 

 Op tijd in de klas 

 Schrijf een review! 

 Nieuws van de MR 

 Verkeersexamen groepen 7 en 8 

 Ouders in de klas 

 Vakantierooster 2017-2018 

 Openingstijden administratie 

 Toestemming voor interview 

 Talentweek: Ruimtevaart

 

Belangrijke data 
Ma. 08-05   Groep 6: bezoek kinderboerderij 

Di. 09-05   Ouderkamer 

    Groep 5A: bezoek kinderboerderij  

Wo. 10-05   Groep 5B: bezoek kinderboerderij 

    Verkeersexamen groep 7 (theorie)  

Do. 11-05   Bestuursvergadering 

Vr. 12-05   Leerlingenraad 

Ma. 15-05   Start Talentweek ‘Ruimtevaart’ 

    Verkeersexamen groep 8 (praktijk) 

Di. 16-05   Groep 6: bezoek Artis 

Do. 18-05    Groep 1/2B: bezoek Artis 

Vr. 19-05   Groepen 1/2A, 7/8A, 7/8B: bezoek Artis 

Di. 23-5    Groep 4: bezoek Rijksmuseum 

Do. 25-05 t/m vr. 26-05  Hemelvaartvakantie 

Ma. 29-05   Groep 5A, 5B: bezoek Artis 

Di. 30-05   Groep 3: bezoek Artis 

Vr. 02-06   Spelletjesmiddag hele school 

    Nieuwsbrief- 10 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 leerlingen.  

 Sarah Forster, in groep 1/2A 

 Charlotte van Kampfort, in groep 1/2B 

 Catharina de Haan, in groep 1/2B 

 Oskar Ackers, in groep 1/2B 

We wensen de kinderen veel leerplezier op Schreuder! 
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Avondvierdaagse   
 Maandag 8 mei start de 60e avondvierdaagse in het 
Amsterdamse Bos. Donderdag 11 mei is de laatste 
avond.  
Van onze school doen 63 deelnemers mee: 11 voor 
de 10 kilometer en 52 voor de 5 km. 
Donderdagavond doen er nog 21 kleuters extra mee! 
Dan zijn we met 84 deelnemers! 
Vier avonden lopen levert een officiële 4daagse 
medaille op. Voor de 1-avond kleuters is een speciale 
kleinere medaille. 
Start: 17:45 (10 km) en 18:00 (5 km). 

Finish: 19:00-19:30 (5 km) en 20:00-20:45 (10 km) 
Verzamel/startplaats: Ingang Amsterdamse Bos bij de Bosbaan, bezoekerscentrum. Voor het ronde 

gebouw aan je linkerhand. Zoek naar de Schreuder vlag!   
 
Er wordt aan het parkeerterrein gewerkt, er zal dus MINDER parkeergelegenheid zijn. Verzoek om 
zoveel mogelijk per fiets of bus te komen. Buslijnen 170, 171 en 172 stoppen vlakbij de ingang van het 
Amsterdamse Bos. Dan is het nog 5 minuten lopen naar de start. 
Verzameltijd vanaf 17:30. 
We lopen de avondvierdaagse als groep, dus:    
- iedereen is op tijd aanwezig voor de start  
- meldt je elke avond bij aanvang bij de organisatie 
- we vertrekken op tijd 
- het is geen wedstrijd 
- iedereen blijft bij elkaar 
- schrijf uw mobiele nummer op de hand van uw kind 
- u heeft uw mobiele nummer aan de organisatie doorgegeven 
- honden blijven thuis 
Mocht uw kind verhinderd zijn (wat wij niet hopen) of tijdens de 
avondvierdaagse uitvallen: meld dit bij de organisatie: 06-52 41 50 43. 
Halverwege de route is er voor de 5 km elke avond een ‘Schreuder limonade post’ met drinken en enige 
versnaperingen, behalve op de laatste avond (neem dan zelf iets extra’s mee). Dan is er na afloop iets te 
drinken. De deelnemers van de 10 km krijgen drinken en versnaperingen bij het startpunt mee. De 
bekende avondvierdaagse citroenen worden de eerste avond door ons verzorgd. 
Veel succes en tot in het Amsterdamse Bos! 
Met vriendelijke groet, 
namens de Avond4Daagse commissie 
Cécile van Tuinen-Andringa, 
moeder van Floris (gr. 3) 
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Baby voor juf Deborah! 
Afgelopen maandag werden we verblijd met een mooi bericht: juf  

Deborah is bevallen van een zoon! Zijn naam is Noah. Moeder en zoon 

maken het goed. Wij zijn super blij voor hen. 

 

 

Ouderkamer: Voorkom een zomerdip 
Dinsdag 9 mei is er weer een ouderkamer vanaf 08:45 uur tot maximaal 11:00 uur (eerder weg gaan kan 
natuurlijk altijd). Het thema van deze ouderkamer is “Het voorkomen van de zomerdip”. Dit thema is 
vorig jaar ook aangeboden en is erg goed ontvangen bij ouders en wordt wederom door Maaike -onze 
intern begeleider- gegeven. 

 
“Het voorkomen van de zomerdip” 
Voorlezen en interactief luisteren is belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, ook in de 
zomervakantie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 
terugvallen in leesniveau. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook 
in die lekkere lange zomervakantie te blijven lezen en voor te lezen. In deze Ouderkamer krijg je als 
ouder handreikingen en materiaal om met jouw kind tijdens de zomervakantie de zomerdip te 
voorkomen. 
Deze Ouderkamer is voor ouders/verzorgers met een kind op het kinderdagverblijf of in groep 1 tot en 
met 4. 
Met vriendelijke groeten, 
Mirjam & Jolanda 

 

Op tijd in de klas 
 Helaas komt het met grote regelmaat voor dat leerlingen ’s 

morgens te laat in de klas zijn. De leerkracht wil graag om 8.45 uur 

met de les beginnen. Dus: kom op tijd in klas! Ook te laat komen is 

een vorm van ongeoorloofd verzuim. Dit wordt goed bij gehouden 

en u kunt dat zelf ook terugvinden in Parnassys. Vertrek daarom 

eerder van huis zodat uw zoon/ dochter de schooldag goed 

voorbereid kan beginnen. We rekenen op u! 
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Een review voor Schreuder 
We vinden het belangrijk dat ouders die op zoek zijn naar een 

basisschool ons snel en makkelijk kunnen vinden op internet. 

Om dit nog meer te verbeteren, vragen wij u om een review te 

schrijven zodat wij hoger in de lijst komen te staan en dus sneller 

gevonden kunnen worden. 

Hoe gaat dat? Typ in Google: Instituut Schreuder. Scroll naar 

recensies en beoordeling. Ken een aantal sterren toe en schrijf 

een korte (positieve) review over de school.  Naar mate het 

aantal reviews toeneemt, zal de school ook hoger in de ‘vindlijst’ 

komen te staan. Super bedankt als u hieraan mee wilt werken!  

 

Nieuws van de MR 
 De MR is afgelopen week weer bij elkaar gekomen en heeft tijdens de vergadering ingestemd met drie 

voorgenomen plannen van het bestuur.  

- Allereerst is de vakantieplanning 2017-2018 (ook te lezen in deze nieuwsbrief) vastgesteld.  

- De MR heeft daarnaast ingestemd met het Schoolondersteuningsprofiel. Dit is een profiel dat in het 

kader van passend onderwijs alle scholen verplicht zijn te maken. Hierin leggen scholen hun taken, 

verantwoordelijkheden en werkwijze vast. Het beschrijft de wijze waarop de school de 

basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. Het 

profiel zal op de website geplaatst worden en daar te lezen zijn.  

- Tot slot heeft de MR ingestemd met het bestuursformatieplan 2017-

2018. De basis voor het bestuursformatieplan wordt gevormd door de 

schoolformatie. Deze laat zien hoe de school georganiseerd is, hoeveel 

groepen er gevormd worden, de organisatie van de 

onderwijsondersteuning (zorg) en de inzet van onderwijsondersteunend 

personeel. Deze hangt natuurlijk nauw samen met de begroting. Het is 

dus van groot belang om deze kritisch te bekijken om zo een gezonde 

school te kunnen garanderen. 

Kortom, het was een belangrijke vergadering en we zijn blij dat we met alles hebben kunnen 

instemmen. De volgende vergadering staat gepland op 13 juni 2017. 

 

Verkeersexamen groepen 7 en 8 
Op woensdag 10 mei heeft groep 7 het Theoretisch 

Verkeersexamen. Uiteraard zijn wij al enkele maanden bezig met 

verkeersborden leren, regeltjes herhalen en besef van het nut van 

alle verkeersregels leren. Hoewel het een eenmalig iets is, is het 

voor de kinderen wel een mijlpaal. We vragen u, als ouder(s), dan 

ook om mee te helpen de kinderen voor te bereiden.  
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Dit kunt u eenvoudig doen door, tijdens de rit naar school bijvoorbeeld, te praten over de 

verkeersborden en/of -regels. 

 

Groep 8 heeft op 15 mei het praktisch verkeersexamen. Hoewel dit allemaal in kannen en kruiken is 

blijft aandacht hiervoor noodzakelijk, ook bij uw inmiddels grote zoon of dochter. Een aantal weken 

geleden hebben de ouders van de groepen 8 hier ook al informatie over ontvangen. 

We kijken uit naar twee hele goede, leuke maar toch ook wel moeilijke examens en werken naar een 

goed resultaat toe.  

 

Ouders in de klas 
Bij de groepen 1/2  vinden wij het belangrijk dat ouders met hun kind mee de klas in komen. Zo wordt 

de overgang van thuis naar de schoolsituatie voor het kind wat vergemakkelijkt en kunt u als ouder zich 

op de hoogte stellen van waar uw zoon/ dochter allemaal mee bezig is. Een gesprekje thuis over wat 

hij/zij allemaal heeft gedaan is makkelijker te voeren. U kunt dan inspelen op wat u allemaal in de klas 

heeft gezien. Om 8.45 uur gaat de bel; dan wil de leerkracht gaan starten en gaan alle ouders de school 

uit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de groepen 3 en 4 is het natuurlijk ook goed om even de klas in te lopen. Dat hoeft echter niet meer 

dagelijks. De kinderen kunnen dan de tijd voor de bel gebruiken om zich voor te bereiden op het 

schoolwerk, door bijvoorbeeld alvast een boekje te lezen. Na de herfstvakantie verzoeken we de ouders 

om een bezoek in de klas te beperken tot één keer per week. 

 

Bij groep 5 t/m 8 voeren we de zelfstandigheid nog verder door. De kinderen gaan nu zonder ouders de 

klas binnen. De ouders nemen afscheid in de gang of buiten voor de school. De kinderen kunnen zo 

zelfstandiger worden en de ouders zetten stapjes in het loslaten van hun kind. Mocht er een dringende 

boodschap moeten worden doorgegeven, dan kunt u natuurlijk de leerkracht daarvoor kort spreken.  
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Vakantierooster 2017-2018 
De MR heeft vergaderd over de inzet van de extra vrije dagen en het vakantierooster voor komend 

schooljaar. Het rooster is daarbij goedgekeurd. Noteer het rooster in uw agenda voor 2017-2018: 

Herfstvakantie Maandag 23 oktober 2017 t/m vrijdag 27 oktober 2017 

Extra vrije middag  Dinsdag 5 december om 12 uur uit 

Extra vrije middag Vrijdag 22 december om 12 uur uit 

Kerstvakantie Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 

Extra vrije dag Vrijdag 23 februari 2018 

Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018 

Paasvakantie Vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018 

Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 

Meivakantie (= incl. Hemelvaart) Maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 

Tweede pinksterdag Maandag 21 mei 2018 

Extra vrije middag  Vrijdag 20 juli om 12 uur uit 

Zomervakantie Maandag 30 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 

 

Openingstijden administratie 
Van maandag t/m donderdag is Ratna Ramsahai, onze administratief medewerkster, op school aanwezig 

voor allerlei administratieve werkzaamheden. Niet alleen doet zij zaken voor school maar u als ouder 

kunt ook bij haar terecht met de volgende vragen: 

- verlof aanvraagformulier (alleen bij: jubilea, geboorte, overlijden. Niet voor eerder/later vakantie!) 

- allerlei andere formulieren (inschrijven, aanmelden, etc.) 

- TSO 

- Ouderbijdrage 

- doorgeven van afwezigheid, boodschap voor de leerkracht, etc.  

- vragen over school (vakantie, wanneer ouderavond) 

Ratna werkt op maandag t/m donderdag tot 13.30 uur. Ziekmeldingen graag telefonisch doorgeven 

(voicemail inspreken indien niet opgenomen kan worden). Niet via de mail. 

 

Toestemming voor interview 
 Onze school doet mee aan het programma Jump-in. 

Jump-in is het scholenprogramma van de gemeente 

Amsterdam en helpt Amsterdamse basisscholen om 

kinderen meer te laten bewegen en gezonder te eten. 

De gemeente vraagt elk jaar de medewerking van alle 

kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 om in kaart te 

brengen hoe het staat met het bewegen. 
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Daarvoor willen we graag uw kind interviewen. De interviews worden uitgevoerd door juf Marieke, de 

gymdocent. Juf Marieke is daarvoor opgeleid en heeft een screening doorlopen. In het interview wordt 

gevraagd of uw kind lid is van een vereniging, of hij/zij zwemdiploma’s heeft en of uw kind meedoet aan 

naschoolse sport. Het interview zal plaatsvinden vanaf maandag 15 mei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Alleen juf Marieke en de Jump-in 

medewerkers kunnen de gegevens van uw kind bekijken. Onze school volgt op deze wijze de 

bewegingsontwikkeling van uw kind. Van leerlingen uit groep 3 noteert juf Marieke uitkomsten van een 

beweegtest met oefeningen zoals balanceren en sprongkracht. U kunt de gegevens inzien als u dat wilt, 

daar kunt u bij ons naar vragen.  

 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de interviews. De gegevens worden gebruikt 

om het Jump-in programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat kinderen willen. 

 

Als u toch bezwaren heeft dat uw kind meedoet aan het interview, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 

(binnen een week!) doorgeven aan juf Marieke: marieke@insitituutschreuder.nl . Als u geen bezwaren 

heeft, hoeft u dus niet te reageren. 

 

Talentweek: Ruimtevaart 
Maandag 15 mei start bij ons het schoolbrede thema "Ruimtevaart". 

De kinderen gaan tijdens dit thema aan de slag met hun eigen talenten 

of verbreden hun kennis door een ander talent te kiezen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de 21st century skills: kritisch of creatief denken, 

probleemoplossend bezig gaan, ICT vaardigheden eigen maken, 

communiceren en/of samenwerken etc. 

 

Bij de kleuters is er al een ruimteschip op het plein geland. Hoe kunnen 

zij ervoor zorgen dat het schip weer terug kan naar zijn eigen planeet? 

 
 

mailto:marieke@insitituutschreuder.nl
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Wat zal er in de andere groepen gebeuren? Wij zijn 
heel benieuwd wat voor mooie ideeën/oplossingen 
er in de groepen ontstaan. Via verschillende 
presentaties laten de kinderen dit zien op het 
Schreudertheater van woensdag 21 juni. Wij hopen 
u dan te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


