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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 

 Vakantierooster 2017-2018 

 Ouderkamer: kinder- EHBO 

 Schrijf een review! 

 Aankondiging informatieavond 

 Schreudertheater 

 Wij zijn allemaal anders! 

 Avondvierdaagse-terugblik 

 Naschoolse activiteiten 
2017-2018 

 

Maandag 5 juni t/m woensdag 7 juni: alle kinderen zijn vrij! 
 

Belangrijke data 
Ma. 05-06 t/m wo. 07-06 Pinkstervakantie; wo. 07-06 studiedag team 

Do. 08-06   Ouderavond gr. 4, 5A, 5B ouders 

Ma. 12-06   OR- vergadering 

Di. 13-06   MR- vergadering 

Ma. 19-06   Informatie -avond  

Di. 20-06   Ouderkamer: Kinder - EHBO   

Wo. 21-06   Schreudertheater 

Ma. 26-06   Gr. 7/8A: bezoek kinderboerderij 

Di. 27-06   Gr. 7/8B: bezoek kinderboerderij 

Wo. 28-06   Algemene Ledenvergadering 

    Bestuursvergadering 

Vr. 07-07    Schoolrapport mee 

    Zomerfeest; start om 14 uur 

    Nieuwsbrief- 11 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.  

 Trystan Yesil, in groep 1/2A 

 Laura Nedyalkov, in groep 1/2A 

 Milada Prent, in groep 6 

We wensen de kinderen veel leerplezier op Schreuder! 
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Vakantierooster 2017-2018 
Hierbij stuur ik nog een keer het vakantierooster 2017-2018 toe, met een correctie van de 

zomervakantie in 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 (laatste schooldag) om 12 uur uit 

Zomervakantie Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 

 

Ouderkamer: Kinder- EHBO 
Helaas zal de interactieve workshop EHBO aan kinderen op woensdag 14 juni door het Rode Kruis niet 

doorgaan in verband met een groot te kort aan aanmeldingen. 

We hebben gekeken naar een andere -goedkopere- oplossing en deze is als 

volgt: op dinsdag 20 juni zal Willem (BSO- medewerker) voorlichting geven 

over EHBO aan kinderen van 08:45 tot uiterlijk 11:45 uur. Willem heeft dit al 

vaker voor ons gedaan. De meest voorkomende ‘ongelukken’ en hoe te 

handelen zullen jullie ook op papier mee naar huis krijgen. 

Een review voor Schreuder 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst om een review te 

schrijven over Schreuder. Hoe meer reviews, des te hoger we op de vindlijst 

terecht komen voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool!  

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. Een aantal reviews zijn geplaatst, waarvoor dank! Nog niet aan 

toe gekomen?  Schrijf een review voor Instituut Schreuder!! 

 

Informatieavond op 19 juni 
Regelmatig organiseren we een informatieavond die in het teken staat van de ontwikkelingen binnen 

onze school. Wij hebben deze informatieavond gepland op maandagavond 19 juni.  
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In de nieuwsbrief van 7 april vertelden wij u dat we de omgeving 

van de school sterk zien veranderen en hoe belangrijk het is om 

hierop in te spelen zodat we ook in de toekomst die school zijn 

die past bij u en onze omgeving. Wij vertelden u over het 

kwalitatief onderzoek dat we in dat kader laten uitvoeren door 

bureau Planzo. Dat onderzoek richt zich op de ontwikkelingen in 

de omgeving en de behoeften van ouders om te inventariseren 

wat er precies nodig is in de toekomst en om te behouden waar 

we als school goed in zijn. 

Intussen is bureau Planzo in de afrondende fase van haar onderzoek en ontvangen wij half juni de 

resultaten. Graag willen we ook de bevindingen van het onderzoek en de mogelijkheden voor onze 

school op deze avond met u delen.  

 

Noteert u 19 juni in uw agenda? De avond start om 19.00 uur en zal om 20.30 uur worden afgerond en 

vindt plaats in de hal van onze school. 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur 

 

Schreudertheater: Ruimtevaart 
Maandag 15 mei zijn we gestart met het schoolbrede thema 

"Ruimtevaart".  

We zijn druk bezig in de klassen om de presentatie voor het 

Schreudertheater voor te bereiden.  

Raketten, planeten, strips, bouwwerken van lego en kapla, 

kijkdozen en verschillende ruimtevaart liedjes.  

Graag nodigen wij u uit op het Schreudertheater van woensdag 

21 juni.  

Hieronder het schema van de tijden van het Schreudertheater:  

10.30-11.10:  gr 4 + 1/2A + 5A + koor 

11.10-11.50:  gr 7/8 B + 6 + 3 + koor 

11.50-12.30:  gr 1/2 B + 7/8A + 5B + koor 

Wij hopen u dan te zien! 

 

Wij zijn allemaal anders! 
In het laatste blok van de Vreedzame School gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen 

mensen.  

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, 

leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering 

ervan.  Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de 

eigen families, de klas, de school en de samenleving. 
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Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar 

de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op 

deze manier willen we vooroordelen tegengaan. 

Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of 

vreemd. 

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen 

dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in 

projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas 

verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende 

levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en 

bespreken hun bevindingen met de hele klas.  

 

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf 

omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen 

zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van 

overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken 

kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen 

aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de 

bedoelingen van dit blok. 

Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. 

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen 

in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.  

 

Tip voor thuis 

- Uw kind kan thuiskomen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te 

gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als 

uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn. 

- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier 

hierover in het eigen gezin gesproken wordt. 

 

Avondvierdaagse - een terugblik 
De 60e editie van de Avond4Daagse zit er weer op! Van maandag 8 mei tot en met donderdag 11 mei 

hebben zo’n 60 kinderen van onze school iedere avond 5 of 10 kilometer gelopen. Het weer was 

prachtig, de stemming goed, we vertrokken iedere avond op tijd en het tempo zat er goed in. De laatste 

avond hadden we nog zo’n 20 kleuters extra erbij, die een avondje hebben mee hebben gelopen. En wat 

was het een feest bij aankomst: alle kinderen kregen een mooie bloem van Juf Annelie en een dikke 

knuffel. En daarna nog die mooie beloning voor 4 avonden hard werken: de Avond-4-Daagse medaille. 

Sommige kinderen zelfs al voor de 7e keer! 
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Met dank aan Juf Arfa, Juf Hildegard en Juf Olga en Juf Marieke die de limonadeposten hebben bemand, 

Juf Annelie voor ontvangst van de kinderen op donderdagavond. 

En dank aan Meester Eddy en Juf Femmie voor de hulp achter de 

schermen! Dank ook aan de Albert Heijn op de Overtoom 116 die 

de eerste drie avonden de gezonde snacks bij onze limonadepost 

heeft verzorgd, en Bloemist Arjan in de Eerste Helmerstraat die de 

bloemen mogelijk heeft gemaakt. 

Dan nog dank aan de ouders: Ingrid (moeder van Isabel gr 6), Ben 

(vader Lee gr 4), Frank en Tessa (ouders van Yfke gr 2). Weinig 

woorden, veel daden! 

Maar de allergrootste dank gaat naar de ouders die zich iedere 

avond vrij maakten om hun kind te begeleiden bij dit gezonde 

evenement!!! 

Dus nu op naar de volgende Avond4Daagse: maandag 14 mei tot 

en met donderdag 17 mei 2018. Tot volgend jaar!  

Groeten van Cécile, moeder van Floris v. T. (gr. 3) 

 

Naschoolse Activiteiten 2017-2018 
Nu het schooljaar richting het einde loopt zijn we al druk bezig met de planning voor het volgende 

schooljaar.  Een aantal naschoolse activiteiten zullen volgend schooljaar worden vervolgd. Ook plannen 

we nieuwe activiteiten in.  

Hierbij een schematisch overzicht van de activiteiten die voor 2017-2018 zijn vastgelegd: 

Maandagmiddag  Judo (alle leeftijden) 

Maandagmiddag Leszwemmen (alle leeftijden) 

Dinsdagmiddag Schaken (gr. 4 t/m 8) 

Woensdagmiddag Dansles (gr. 1 t/m 4) 

Vrijdagmiddag Leszwemmen (alle leeftijden) 

  

Voor de volgende naschoolse activiteiten zijn we in onderhandeling. Dit aanbod zal per periode worden 

aangeboden: 

- Engelse les (gr. 1 t/m 4) 

- Yoga (gr. 4 t/m 7) 

- LEGO Challenge (gr. 3 t/m 6) 

- Mad Science (gr. 3 t/m 8) 

- Circus (gr. 1 t/m 7) 

In de volgende (en laatste) Nieuwsbrief geven we het volledige overzicht van de activiteiten, de kosten 

en de wijze van aanmelden!   
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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 

 


