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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! 

• Sponsorloop schoolplein 

• Nieuws van het bestuur 

• Van de MR 

• De Grote Rekendag 

• Jubileum KDV/BSO Schreuder 
 

• Het paasontbijt 

• Gezond trakteren- traktatiewaaier 

• Lessen van bureau Halt 

• Ouderbetrokkenheid of 
ouderparticipatie? 

• Extra oefenen voor thuis 

• Recycling 
 

 

Belangrijke data 

Wo. 28-03   De Grote Rekendag 

Do. 29-03   Paasontbijt 

    Spelletjesmiddag alle groepen 

Vr. 30-03 t/m ma. 02-04 Paasvakantie 

Vr. 06-04   Jubileum 30 jaar KDV/BSO Schreuder 

Ma. 09-04   OR- vergadering 

Wo. 11-04   Bestuursvergadering 

Do. 12-04   Sponsorloop op Museumplein! 

di. 17-04 t/m do. 19-04  Eindtoets gr. 8 

Di. 17-04   MR- vergadering 

Do. 19-04   Inloop koffie-ochtend 

Vr. 20-04   Verkeersexamen gr. 7 (theorie) 

    Leerlingenraad 

    Nieuwsbrief-9 uit 

    

Welkom nieuwe leerlingen! 
In de afgelopen week hebben we weer nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen. Klassenouders zullen 

even contact opnemen met de ouders van deze leerlingen. Mogelijk wil uw 

zoon/dochter een speelafspraak maken en kunt u als ouder ook nader kennis 

maken met de ouders. 

• Ruben Berberian, groep 4    

• Fatima Moopantekath, groep 1/2A 

We wensen hen en hun ouders een leuke en leerzame tijd toe op Instituut 

Schreuder! 
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Sponsorloop schoolplein 
Het gaat er eindelijk van komen: we houden een sponsorloop! We willen zoveel mogelijk geld bij elkaar 

lopen voor ons nieuwe schoolplein. Er is al veel geld bij elkaar gezocht door de gemeente, door 

omwonenden. Maar wij kunnen ook ons steentje bijdragen! Voor een mooi speeltoestel, een 

activiteitenbord tegen de muur of een grote plantenbak.  

 

Op donderdag 12 april wordt de sponsorloop gehouden, op 

het Museumplein, voor alle groepen (en niet op 5 april, 

zoals in eerdere Nieuwsbrief stond vermeld). De indeling 

wordt nog in een aparte mail aan u medegedeeld. De 

kinderen krijgen volgende week een sponsorformulier mee, 

waarop zij zoveel mogelijk sponsoren zoeken die willen 

bijdragen aan ons supermooie schoolplein. Er is veel geld 

nodig! 

Steunt u ook onze sponsorloop?? Kom op donderdag 12 

april naar het Museumplein! 

 

Nieuws van het bestuur 
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.  

Waar staan we nu? 

Inmiddels zijn alle geledingen van Instituut Schreuder akkoord met het voorgenomen besluit tot 

bestuursoverdracht van Instituut Schreuder aan AMOS en opheffing c.q. liquidatie van de vereniging.  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van AMOS heeft nu ook ingestemd en formeel 

wordt het college van B&W (conform wetgeving) om advies gevraagd over de voorgenomen 

bestuursoverdracht. De gemeente Amsterdam heeft ook positief gereageerd. Hierna kan de formele 

overdracht bij het Ministerie van Onderwijs worden aangevraagd. 

Femmie heeft daarnaast contact met AMOS over de organisatorische afstemming voor straks na de 

overdracht. We liften nu bijvoorbeeld al mee op de banenmarkt van AMOS. Op deze manier kunnen we 

de school makkelijker op de kaart zetten voor toekomstige leerkrachten.  

Vragen en antwoorden 

Steeds als we een stap zetten in het besturenfusieproces lichten we dit toe in de nieuwsbrief. Ook 

zetten we relevante documenten op School & Wijk zodat iedereen deze gemakkelijk terug kan vinden.  
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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. 

 

N.B. 

In het nieuws is een bericht verschenen dat diverse schoolbesturen in Amsterdam te veel ontvangen 

gelden moeten terugbetalen. We hebben hierover contact gehad met AMOS en geverifieerd of dat zo 

was. AMOS heeft gelden ontvangen, maar niet uitgegeven en kan deze terugbetalen. Dit heeft geen 

invloed op de aankomende besturenfusie. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur 

 

Van de Medezeggenschapsraad 
Na een eerdere oproep is de MR blij te kunnen meedelen dat Frans Osenga (vader van Milada, groep 7) 

en Frank Reef (vader van Yfke, groep 3) zich kandidaat hebben gesteld voor de MR. Wij heten hen van 

harte welkom. Volgend schooljaar gaat het bestuur over naar AMOS en dan is het fijn om op volle kracht 

te zijn.  

 

De Grote Rekendag 
Ieder jaar doet Instituut Schreuder mee met de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle basisscholen in 

Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet 

gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je 

werkboek! De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 2018.  

Het thema is ‘De school als pakhuis’.  

 
De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: 

• Inventariseren 

• Stapelen 

• Verplaatsen 

• Coderen 
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De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om 

plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of 

containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze 

handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de 

kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situatie die zij aan 

het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Jubileum KDV/BSO Schreuder 
Op vrijdag 6 april a.s. viert het kinderdagverblijf en BSO Schreuder haar 30-

jarig bestaan. Zij zullen dit doen met de ouders en de kinderen die gebruik 

maken van het KDV en BSO. Het belooft een gezellige middag te worden 

met activiteiten voor de kinderen en voor de ouders een hapje en drankje. 

Namens het team en bestuur van basisschool Instituut Schreuder: van 

harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum en nog vele mooie jaren van goede 

samenwerking gewenst! 

 

Het paasontbijt 
Op donderdag 29 maart houden we door de hele school het 

paasontbijt. Alle kinderen hebben inmiddels een brief mee 

gekregen met de wijze waarop we het ontbijt voor een ander 

regelen, nl. door het trekken van een lootje. Uiteraard zorgt 

de Ouderraad ervoor dat bij deze bijzondere gelegenheid 

heerlijke paaseitjes voor alle kinderen worden uitgedeeld. 

We staan stil bij het verhaal van Pasen. Zo hebben we die 

ochtend een heerlijk en gezellig ontbijtje met elkaar. Denkt u eraan dat de kinderen die ochtend 

niet/weinig thuis eten?   

  

Gezond trakteren- de traktatiewaaier 
Basisschool instituut Schreuder staat voor een gezond eten- en drinkbeleid. 

En dat gaat eigenlijk supergoed! De kinderen nemen fruit of rauwkost mee 

voor de kleine pauze, eten lekker brood tussen de middag en drinken water of 

(karne-)melk. 

Ook het trakteren tijdens een verjaardag gaat veel beter dan voorheen. Sinds 

een paar maanden geven we de jarige ‘joppen’ of ‘jetten’ vlak voor hun 

verjaardag een trakatiewaaier mee, die boordevol leuke traktatie-ideeën 

staat! Mocht u geen waaier hebben ontvangen, terwijl uw zoon/dochter 

binnenkort jarig is, dan kunt u die opvragen bij de groepsleerkracht.  En 

vergeet u daarbij de juffen niet: geen chocola, maar gewoon net als de kids: 

lekker en gezond! 
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Lessen van bureau Halt 

Groep 8 krijgt in maart tweemaal bezoek van Bureau Halt. Er worden dan 2 voorlichtingslessen gegeven 

ter voorbereiding op de voortgezet onderwijs. Namelijk:  

• Invloed van de groep 

• Online veiligheid 

Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens de 

voorlichtingen gaan zij in gesprek met leerlingen over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan 

en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt.  

Het doel is dat: 

• De kinderen leren dat negatieve groepsdruk voor problemen kan zorgen. Gezamenlijk wordt er 

nagedacht over hoe je kunt voorkomen dat je door groepsdruk in een vervelende situatie 

terechtkomen. 

• De Kinderen leren dat je online vaak makkelijker verder gaat dan in de ‘echte wereld’. Ze krijgen 

inzicht in hun eigen gedrag in de digitale wereld en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen.  

 

Ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie? 
Door de serie ‘De Luizenmoeder’ durf je het woord haast niet meer te 

noemen. Toch willen we het hier hebben over de ouderparticipatie en 

de ouderbetrokkenheid en het verschil daartussen.  

Ouder PARTICIPATIE gaat over de mate waarin en hoe ouders 

meedoen aan activiteiten op school. Doel is de school te ondersteunen 

in het uitvoeren van allerlei activiteiten. Denk aan: begeleiden van 

excursies, kijken bij het Schreudertheater, bezoeken van het kerstfeest, 

helpen bij het eindfeest, voorlezen bij de kleuters.... 

OuderBETROKKENHEID gaat over de mate waarin en manier waarop de ouders betrokken zijn bij de 

ontwikkelingen van hun kinderen op hun school. Het gaat dus om ontwikkelingen van het individuele 

kind. Het doel is dat de ouders betrokken zijn, want dit heeft positieve invloed op de leerontwikkelingen 

van het desbetreffende kind. Denk hierbij aan: weten welke projecten/ tafels/ thema's spelen op dit 

moment, het KOM-gesprek, afspraken tussen ouder en leerkracht over bijv. thuis extra oefenen... 

De school is gebaat bij een hoge ouderparticipatie. De participatie bepaalt ook mede de sfeer op school. 

De betrokkenheid heeft invloed op de ontwikkeling van het individuele kind.  

In het volgende artikel leest U hoe ouderbetrokkenheid kan worden ingezet voor het stimuleren van de 

woordenschatontwikkeling van uw kind.   

Extra oefenen voor thuis 

Het vergroten van de woordenschat is iets waar kinderen de hele basisschoolperiode mee bezig zijn. 

Kleuters die beginnen in groep 1 begrijpen ongeveer 4.000 woorden en gebruiken zo'n 2.000 woorden al 
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zelf in hun gesprekken. Eind groep 2 begrijpt je kleuter 7.000 woorden en kan hij er 3.500 gebruiken. 

Jaar na jaar komen er nieuwe woorden bij, tot je kind aan het eind van de basisschool een 

duizelingwekkende woordenschat heeft van 24.000 woorden, waarvan hij er 15.000 actief kan 

gebruiken. 

  

Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Iemands woordenschat is verbonden 

met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Woordenschat heeft alles te 

maken met het kunnen spreken, luisteren, lezen en met begrijpen van de wereld. 

 

Wat kun je doen om je kind meer woorden te leren? 

Het is belangrijk dat je kind voldoende woorden kent. Misschien heb 

je tijdens een gesprek op school wel te horen gekregen dat je kind 

slecht scoort op woordenschat, wat een onderdeel is van de Cito-

toetsen. Wat kun je doen om je kind meer woorden te leren? 

Tip 1: Benoem wat je tegenkomt 

Onderweg naar school zijn er al heel veel nieuwe woorden te vinden: 

de stoeprand, het verkeersbord, de oever, de merel, enzovoort. En 

thuis: het aanrecht, de gootsteen, de telefoonoplader. Kies bewust 

eens voor een 'moeilijk' woord: het trottoir in plaats van de stoep of het venster in plaats van het raam. 

Probeer altijd het lidwoord (de/het) erbij te zeggen. 

 

Tip 2: Lezen, lezen en nog eens lezen 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen door 15 minuten per dag te lezen zoveel woorden lezen (1 miljoen per 

jaar) dat ze uiteindelijk 1000 nieuwe woorden per jaar erbij leren.  

Lees bij jonge kinderen steeds hetzelfde boek voor. 

Herhaling en vertrouwdheid zijn twee ingrediënten die zorgen voor de opbouw van de woordenschat 

van je kind. 

 

Tip 3: Sluit aan bij het thema op school  

Exploreer samen het nieuwe thema van school. Samen de moeilijke woorden onderzoeken en het 

onderwerp begrijpen is belangrijk voor de woordenschat en voor het begrijpen van de wereld. 

Deze tip is vooral voor de kinderen, die thuis een andere taal spreken 

Wanneer je thuis in jouw eigen taal een schoolthema alvast voorbereid met je kind, zal het in de klas 

sneller begrijpen waar het over gaat, de woorden kunnen vertalen in het Nederlands en ook de meer 

abstracte wereld leren begrijpen. 

 

In English 

Increasing the vocabulary is something children work on during the whole primary school period. 

Toddlers that start in Group 1 understand about 4.000 words and use about 2.000 words already in their 

conversations. At the end of Group 2 your preschool child understands 7.000 words.  
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A large vocabulary is important for all language skills. One's vocabulary is connected to school success, 

reading comprehension and to use the information from texts. Vocabulary has everything to do with 

speaking, listening, reading and understanding the world. 

 

What can you do to teach your child more words? 

It is important that your child knows enough words, also in your own language. 

Linguistic research shows that non-native speakers learn a second language better if they have a good 

basis in their motherlanguage. 

A good basis in the home language, offering a lot and correct language to young children, is important 

for learning Dutch. 

Raising a child in a language that you have limited authority is not recommended, because it is 

important that the languages are offered in a good way. 

Perhaps you have heard during a conversation at school that your child scores are`  poorly on 

vocabulary, which is part of the CITO- tests. So, what can you do: 

  

Tip 1: Let them use the Dutch language 

Learning a new language will go fastest if children use that language in daily life. Bring the child into 

contact with peers, children in the neighbourhood / family / acquaintances. 

  

Tip 2: Let them hear the Dutch language 

Listen, possibly together to audiobooks in Dutch. 

Look at good television programs for children like: ‘Klokhuis’, ‘Jeugdjournaal’, ‘Sesamstraat ‘ 

  

Tip 3: Prepare a school theme at home with them 

Explore together the themes of school. Give a kind of pre-teaching about that theme, so that your child 

understands and knows how to translate it in his own language. 

When you prepare a school theme at home with your child in your own language, it will quickly 

understand what it is about in the classroom, translate the words into Dutch and also understand the 

more abstract world. 

Ask the teacher for the themes/ subjects. 

 

 

Naschoolse activiteit: Mad Science 
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Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 16 maart kunnen leerlingen van groep 3 

t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus is op donderdag van 15:00-16:00 uur, vanaf 19 april 2018 in het tussenlokaal op de eerste 

verdieping.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 

demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die 

daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  

Na de show hebben de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis gekregen.  

Er kunnen minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep deelnemen.  

Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede 

groep starten. Inschrijven kan t/m 3-4-2018. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 

 

Recycling 

Het schoolbrede project recycling is afgerond. 

De kinderen hebben veel opgestoken over recycling en hebben 

gehoord over de 'plasticsoep'. 

Om bewuster om te gaan met het milieu kunt u natuurlijk ook helpen. 

Geef bijvoorbeeld brood niet in folie of plastic zakjes, maar in een 

trommel. Een leuk alternatief is de stasherbag. 

Een afsluitbaar zakje, gemaakt van siliconen. En het kan na gebruik in 

de vaatwasser! 

www.stasherbag.com 

 

 
 

 

                                                                             

 

 

 

 

Bestuursleden: 

• Menno vd Horst: Voorzitter en ICT 

• Cornélie Goede: Secretaris 

• David Janssen: 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 4): lid 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 

 

http://nederland.madscience.org/
http://www.stasherbag.com/

