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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 
• Bestuurs-nieuws 
• Personeel  

 

• Kerstviering 

• Vreedzame School 
• Inloop- koffieochtend en nieuwsjaarsborrel 
• Naschoolse activiteiten aanbod 

--Ziekmeldingen graag TELEFONISCH doorgeven tussen 8.00 - 8.30 uur (spreek voicemail in)-- 

Belangrijke data 
Di. 12-12   Staking leerkrachten; school is gesloten. 

Do. 14-12   Inloop-koffieochtend (8.45 uur) 

Vr. 15-12   Leerlingenraad 

Di. 19-12   Algemene Leden Vergadering 

    Bestuursvergadering 

Wo. 20-12   Kerstviering in Westerkerk 

Vr. 22-12   Alle kinderen om 12 uur uit 

Ma. 25-12 t/m vr. 05-01-2018 Kerstvakantie 

Ma. 08-01-2018  Inloop Nieuwjaars- ’borrel’ (8.45 uur) 

    OR- vergadering 

Do. 11-01-2018   Bestuursvergadering 

Vr. 12-01-2018   Nieuwsbrief-6 uit   

 
Welkom nieuwe leerlingen 

In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe leerlingen bij gekomen in de groepen 1. Wel 

zijn een paar kinderen al aan het wennen geweest. Zij zullen na de kerstvakantie gaan 

starten.  

 

 

Bestuurs-nieuws  
Update proces besturenfusie AMOS  

In de nieuwsbrief geven we een update van de stappen die we zetten voor een mogelijke besturenfusie 

met AMOS. Het gaat om een fusie op bestuurlijk niveau, waarbij Instituut Schreuder één van de scholen van 

het AMOS-bestuur gaat worden. Daarvoor moeten formeel een aantal stappen worden doorlopen.  
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Waar staan we nu? 

Op 16 november jl. heeft de MR een ouderraadpleging gedaan om over het haalbaarheidsonderzoek te 

praten. Tijdens deze avond heeft de MR de vragen beantwoord die ouders hadden over het 

haalbaarheidsonderzoek dat is verricht naar de kansen en risico’s van een bestuurlijke samenwerking van 

Instituut Schreuder en AMOS.  

Op 4 december jl. heeft de Commissie van Toezicht van Instituut Schreuder haar instemming en 

goedkeuring gegeven op het voorgenomen besluit tot bestuursoverdracht van Instituut Schreuder aan 

AMOS en opheffing c.q. liquidatie van de vereniging. 

Op dinsdag 19 december 2017 staat de algemene ledenvergadering (ALV) gepland, waar de instemming van 

de ALV wordt gevraagd. De leden hebben inmiddels een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen.  

Als straks inderdaad alle betrokkenen instemmen, zowel bij Schreuder als bij AMOS, kan het voornemen tot 

de besturenfusie worden voorgelegd aan het Ministerie.  

Vragen en antwoorden 

In de komende nieuwsbrieven geven we steeds een update van waar we op dat moment staan en 

beantwoorden we eventuele vragen. Ook zetten we relevante documenten op School & Wijk zodat 

iedereen deze gemakkelijk terug kan vinden.  

Heeft u een vraag die nu niet beantwoord is, stel deze dan gerust. Stuur een mailtje naar 

bestuur@instituutschreuder.nl en u ontvangt persoonlijk antwoord. 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur 

Personeel 
Na de kerstvakantie zullen een paar veranderingen plaatsvinden in het team van Instituut Schreuder.  Zo zal 

juf Eriska van groep 5/6B met zwangerschapsverlof gaan. Juf Katja Gherasim zal dan haar klas gaan 

overnemen en dat zal zij fulltime gaan doen. Juf Katja loopt nu al alle dagen van 

de week mee met juf Eriska, zodat zij de groep leert kennen en zich goed kan 

inwerken. Mooier kan het eigenlijk niet! We wensen juf Eriska een mooi verlof 

toe. Na dat verlof zal zij helaas niet meer terugkeren naar onze school. Juf 

Eriska zal werk zoeken op een school dichter bij haar woonplaats, in de buurt 

van Hoorn. 

Ook meester Eddy zal per 1 januari Instituut Schreuder gaan verlaten. Hij heeft een 

andere baan gevonden, in Polsbroek. En dat ligt een stuk dichter bij zijn woonplaats 

dan Amsterdam. Wij wensen hem daar heel veel succes. Ook voor meester Eddy 

hebben we goede vervanging gevonden. Juf Ellen van de Geer zal 3 dagen gaan werken 

in groep 7. Juf Ellen loopt nu al mee in de groep. Zij leert zo de kinderen kennen en kan 

zich al goed voorbereiden op de werkzaamheden die zij na de kerstvakantie gaat oppakken. Juf Ellen heeft 
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ruime ervaring met het werken in een groep 7. Wij zijn nog in gesprek met kandidaten die naast juf Ellen 2 

dagen aan de slag kunnen. Zodra daar duidelijkheid over is, worden de ouders van groep 7 daarover 

geïnformeerd.  

Tot slot zal na de kerstvakantie juf Mirjam weer terugkeren op Instituut Schreuder van 

haar zwangerschapsverlof. Zij zal op de woensdagen weer in groep 1/2A aan de slag gaan. 

We zijn blij met haar terugkeer! 

  

Kerstviering 
Woensdag 20 december 2017 om 19 uur vindt de kerstviering van Instituut 

Schreuder weer plaats in de Westerkerk. Om 18.45 uur gaan de deuren van 

de kerk open voor alle kinderen en ouders. Noteer het alvast in uw agenda. 

Binnenkort ontvangt u nog een mail met meer details over de viering. 

 

Vreedzame School 
Vorige week zijn we gestart met het blok: ‘we hebben oor voor elkaar’. 

De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in 

plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen 

oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de 

ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, 

actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te 

luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.  

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. 

De lessen zijn gericht op: 

• Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. 

Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.  

• Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen 

en samen te vatten wat de ander heeft gezegd. 

• Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de 

interpretatie van een boodschap kan verschillen. 

• Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.  

• Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren. 

• Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.  

• In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de 

‘sociale media’. 

 

Tip voor thuis 

Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te 

lossen.  
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Tijdens blok 3 krijgen de groepen 1 tot en met 6 weer een kletskaart mee naar huis. U kunt als ouders de 

kletskaart van blok 3 bespreken met uw kind, zoals bijvoorbeeld voor de kleuters: “Kun je voordoen hoe je 

goed luistert naar elkaar?” Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?” Of: “Hoe 

kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien 

dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 

 

Inloop-koffieochtend en nieuwjaars’borrel’ 
Op donderdag 14 december a.s. bent u allen van harte uitgenodigd om, na het 

wegbrengen van uw zoon of dochter, een lekker warm kopje koffie of thee te komen 

drinken in de hal van de school op de eerste verdieping. Even een gezellig praatje 

maken met een andere ouder, of spreken met Hanneke Doortmont, de ouder-kind 

adviseur. Ook zullen Femmie van Brenk, directeur, en Maaike, intern begeleider, 

aanwezig zijn om samen met u te genieten van een vers gezet ‘bakkie’ koffie. 

 

Op maandag 8 januari 2018 luiden we met elkaar het nieuwe jaar in!!! Wederom 

in de hal, op de eerste verdieping, staat voor u warme drank te wachten en een 

fortune-cookie voor iedereen. Vanaf 8.35 uur tot + 9.30 uur kunt u met elkaar de 

beste wensen uitwisselen voor het nieuwe jaar.   

 

Naschoolse Activiteiten aanbod 
Een aantal naschoolse activiteiten loopt voor de kerstvakantie af. Atletiek heeft de laatste les op dinsdag 19 

december. Dit geldt ook voor de Engelse les voor groep 1 t/m 3. LEGO Challenge rondt voor de 

kerstvakantie de activiteit af. Er starten echter een paar nieuwe activiteiten na de kerstvakantie en een 

aantal naschoolse activiteiten gaat gewoon door. Hier volgt een overzicht van het aanbod na de 

kerstvakantie. Alle activiteiten starten direct na schooltijd, om 14.45 uur (op woensdag om 12.45 uur). 

Gebruik de bijbehorende link om uw zoon/dochter op te geven! 

Dag:  Activiteit: Kosten: Opgeven via: 

Maandagmiddag  Judo (alle leeftijden) €240,- per jaar info@judoacademieamsterdam.nl 

Maandagmiddag Leszwemmen (alle 

leeftijden) 

Strippenkaart: €20,- 

per les* 

activiteitenBSOS@gmail.com 

Woensdagmiddag Theaterdans (gr. 1 

t/m 3) 

€110,- voor 3 

maanden 

info@movendi.nl 

Donderdagmiddag Gym+ (alle leeftijden) gratis marieke@instituutschreuder.nl 

Vrijdagmiddag 
 

Schaken (gr. 4 t/m 8) €80,- per half jaar Pjotr van Nie mail via School en 

Wijk 

Vrijdagmiddag Leszwemmen (alle 

leeftijden) 

Strippenkaart: €20,- 

per les* 

activiteitenBSOS@gmail.com 

 

Na de kerstvakantie starten de volgende activiteiten: 
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-- NIEUW! Streetdance (gr. 3 t/m 5) op vrijdagmiddag, 10 lessen voor €110,-. In de gymzaal van 14.45-16.00 

uur. Start op vrijdag 19 januari 2018. Opgeven via info@movendi.nl  

--  NIEUW! Meidenvoetbal (gr. 3 t/m 6) op dinsdagmiddag. Start op: dinsdag 6 februari 2018. In de gymzaal 

van 14.45-16 uur. Kosten €30,- voor 10 lessen (of €15,- met stadspas). Opgeven kan vanaf 01-01-2018 via 

www.combiwelsport.nl of stuur een mail naar: m.cats@combiwel.nl . 

  -- Engelse les (gr. 2 t/m 4) op dinsdag, 10 lessen voor €100,-. Derde verdieping tussenlokaal. Start op: 

dinsdag 16 januari 2018. Opgeven via: activiteitenBSOS@gmail.com  

   -- LEGO Challenge (gr.3 t/m 6) op donderdag, 10 lessen voor €150,-. Eerste verdieping tussenlokaal. Start 

op: donderdag 18 januari 2018. Opgeven via:  http://www.youngeng.nl/alleen-voor-leerlingen-van-schreuder-

bricks-challenge-schreuder/  Volgende week zal in de hal een tafel uitgestald staan met allerlei objecten die 

gemaakt kunnen worden.  

 

 

Juf Yke,  

Olga, Mirjam,  

Hildegard, Romy,  

Marieke, Liesbeth, Ellen, 

Arfa, Eriska, Bettina, Nancy, Katja, 

meester Eddy, Maaike, Fleur, Sarah, 

meester Jaap, Ratna   

èn Femmie 

wensen jullie  

 

sfeervolle feestdagen en een gezond en mooi 2018 toe!! 
 

 

 

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 

Bram Wijngaarden: lid 

Vacature: lid 

 

MR teamleden: 

Liesbeth Feilzer (groep 3): secretaris 

Bettina van Kasteren (groep 5) 

Eddy Erkelens (groep 7) 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 
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