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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 

• Sponsorloop opbrengsten 

• Schoolfotograaf 

• Oudertevredenheidsenquete 

• Avondvierdaagse 

• Talentweken:Ontdekkingsreizen 

• Sportdag 

• 2e hands spulletjes 

• Kinderdagverblijf/ voorschool 
Schreuder 

• Naschools activiteiten aanbod 

• Lerarentekort       

 

Belangrijke data 
Ma. 23-04   Oma Katalin vertelt over WO II (gr. 7 en 8)  

Di. 24-04   Beachvolley- clinic gr. 8 

    Bezoek Artis groep 1/2A en 1/2B 

Wo. 25-04   Beachvolley- clinic gr. 5/6 en 7 

Vr. 27-04   Koningsdag: iedereen vrij 

Ma. 30-04 t/m vr. 11-05 Meivakantie     

Ma. 14-05 t/m do. 17-05 Avondvierdaagse 

Ma. 14-05   Schoolfotograaf 

    Verkeersexamen (praktijk) gr.8 

Vr. 18-05   Nieuwsbrief-10 uit    

  

Sponsorloop opbrengsten 
In een e-mail vorige week heb ik u 

al kunnen mededelen hoe 

fantastisch de kinderen hebben 

gerend tijdens de sponsorloop op 

het Museumplein. En sinds die tijd 

zijn er al veel enveloppen met geld 

binnen gekomen! Helaas kan ik u 

nog geen eindresultaat doorgeven 

omdat nog lang niet alles binnen is 

gekomen!! Wilt u uw kind helpen 

dit zo spoedig mogelijk bij de 

groepsleerkracht in te leveren?  

Zij houden precies bij wie het sponsorbedrag nog moeten inleveren. Voor iedereen die heeft gedoneerd 

en gesponsord: heel, heel, héél hartelijk dank voor jullie gulle bijdragen!!  
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Ook de crowdfunding loopt lekker door. Wist u dat deze nog openstaat tot 30 april a.s.? Er is al een 

bedrag binnen van ruim €6.000,- via dit platform. Ik hoop dat we samen met de opbrengsten van de 

sponsorloop tot een bedrag van €20.000,- komen.  

 

Schoolfotograaf 
Let op! Direct na de meivakantie, op maandag 14 mei, komt de schoolfotograaf 

langs om een mooi portret te schieten van uw kind(eren). Wees op tijd: haartjes 

netjes gekamd en de mooiste kleding aan! Voor een mooie, coole foto.    

  

 

 

Oudertevredenheidsenquete 
Denkt u nog aan het invullen van de oudertevredenheidsenquete? U kunt daarvoor deze link gebruiken: 

https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1  De enquête staat op tot eind mei. Uw mening doet ertoe! 

 

Please remember to fill in the parent question list, by using this link: 

https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1 

You can fill in until the end of may (all questions are in Dutch, but you can use Google-translate).  Your 

opinion will be much appreciated. 

  

Avondvierdaagse 
Zoals jullie niet kan zijn ontgaan, gaat Instituut Schreuder ook dit 

jaar weer meedoen aan de Avondvierdaagse in het Amsterdamse 

Bos. En wel van maandag 14 t/m donderdag 17 mei, meteen na 

de meivakantie. Dit jaar hebben zich 81 kinderen ingeschreven, 

18 voor de 10km en 63 voor de 5km. Wellicht wilt u een kleine 

vrijwillige bijdrage leveren voor de afsluitende viering met hapjes 

en drankjes voor de ouders en de kinderen op de 

donderdagavond. Hiervoor en bij vragen kunt u terecht bij Frank of Tessa Reef (ouders Yfke, groep 3) of 

Ingrid Hesp (moeder van Isabel, groep 6). Tot in mei!" 

 

Talentweken: ontdekkingsreizen 
We gaan vanaf 23 mei op ontdekkingsreis! In elke klas is er gestemd 

welk land de kinderen centraal willen stellen tijdens hun ‘reis’. De 

kinderen gaan onderzoeksvragen opstellen over het door hun gekozen 

land. Gedurende 3 weken zullen de kinderen dan een antwoord op 

deze vragen proberen te vinden. Deze kunnen ze opzoeken in boeken, 

filmpjes, internet, interviews, enzovoort.  

Ook zullen de kinderen een dans instuderen uit het door hun gekozen 

land. Deze danslessen worden verzorgd door SEP en ook door hun 

https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1
https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1
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gesubsidieerd (Dank daarvoor!). Een presentatie van deze dansen kunt u zien op het Schreudertheater 

op 22 juni. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

Sportdag 
Volgende week donderdag 26 april staat er in de jaarplanning een Konings-sportdag gepland. In overleg 

met Ouderraad, team en gymjuf Marieke is een ander en nog beter plan bedacht voor de sportdag.  

 

De sportdag voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) zal plaatsvinden op woensdag 13 juni. De kans op mooi 

weer is in deze maand groter dan nu! Deze sportdag zal plaatsvinden in het Vondelpark. Verdere 

informatie volgt nog. Maar het wordt zeker weten een hele leuke en gezellige dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sportdag voor de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8) zal plaatsvinden op donderdag 7 juni.  

Deze sportdag zal plaatsvinden in de Caland-hal in Osdorp. Leerlingen uit 6 VWO van het Caland Lyceum 

zullen de organisatie op zich nemen. Dit is voor hun een project dat wordt begeleid vanuit school. De 

oude gymjuf (juf Loes!) werkt op het Caland Lyceum en kwam met dit idee. De kinderen hebben 

hierdoor een hele leuke sportochtend buiten hun eigen school. Ook hier volgt nog verdere informatie 

omtrent hulpouders, tijden etc. Wij zijn in ieder geval al super enthousiast! 

(De geplande sportdag op 26 april gaat dus NIET door.) 

 

Tweedehands spulletjes 

Voor het eindfeest willen een paar achtste groepers een actie gaan houden om geld in te zamelen voor 

een goed doel. Eén van die acties is het verkopen van 2e 

handspulletjes op het eindfeest (vrijdag 6 juli). De opbrengsten 

gaan dan naar een goed doel via giro 555.  

Met Koningsdag in aantocht en de vrijmarkt hierbij een verzoek 

van Aziz, Ailani en Yenthell: bewaart u ook wat 2e handsspullen 

voor de markt op het eindfeest van Schreuder? De opbrengst 

daarvan gaat naar giro 555. 
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Kinderdagverblijf/ voorschool Schreuder 
“Als een kind zich in de eerste twee jaar van het leven niet goed ontwikkelt, hebben ze daar een leven 

lang last van”. Niet onze woorden maar die van hoogleraar Tessa Roseboom (RTL nieuws)  

Overweegt u uw kind op een voorschool te doen of zoekt u een kinderdagverblijf die kinderen uitdaagt? 

Waarom komt u niet langs voor een rondleiding bij Kinderdagverblijf/voorschool Schreuder!   

Wat bieden wij ouders aan: 

• Een kinderdagverblijf die ook een voorschool is waardoor alle kinderen meedoen met het 

voorschoolse programma. Wij wachten niet tot ze 2,5 jaar zijn maar bieden het programma op 

niveau aan bij alle kinderen.  

• Een vaste team van betrokken leidsters die langere tijd in dienst zijn. Er wordt nooit met 

invallers van buiten gewerkt. Dus altijd een bekend gezicht voor kinderen en ouders.  

• Heel veel flexibiliteit in dagdelen. Wij hebben hele dagen, schooluren en wel of geen 

vakantieopvang. Dus opvang op maat voor ouders met wisselende wensen.  

• Gemiste dagen inhalen is nooit een probleem (natuurlijk de kind-leidster-rato in acht nemend). 

• Neemt u de woensdag bij ons af dan heeft u de eerste drie maanden 25% korting. 

• Voor families waar alleen één ouder werkt, wordt de voorschool vergoed naar rato van het 

inkomen van de werkende ouder. 

• Op dit moment is geen wachtlijst op meerdere dagen.  

U kunt contact opnemen met de leidinggevende van het kinderdagverblijf, Gertrude, via: 020-6792060 

of via: gertrudekdvschreuder@gmail.com  

 

Naschoolse activiteiten aanbod 
- Deze week is de activiteit van Mad Science gestart. De groep zit helemaal vol. En er zijn kinderen op 

een wachtlijst geplaatst. Daarom gaan we Mad Science vragen om na de zomervakantie te komen 

met een cursus, zodat ook de kinderen die op de wachtlijst staan aan bod kunnen komen.  

- Verder start er een activiteit na de meivakantie op vrijdag, in de gymzaal. 

o STREETDANCE voor groep 4,5,6 op vrijdag 14:45-16:00 Start op 

18 mei.   

De kinderen van groepen 4 en 5/6 hebben woensdag 18 april op 

school een proefles streetdance van Judith gehad. Judith start na de 

meivakantie met een wekelijkse streetdanceles op vrijdagmiddag 

meteen na schooltijd in de gymzaal van Instituut Schreuder.  

Het lesgeld tot de zomervakantie is €94. Te betalen via een 

machtiging of overmaken. Contant betalen is niet mogelijk. Nadere 

informatie en opgave voor een proefles op vrijdag 18 mei kan via:  

 

mailto:gertrudekdvschreuder@gmail.com
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 info@movendi.nl   Vermeld a.u.b. de naam van de leerling en de groep op school. 

Voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het Minimum zijn er fondsen die deze lessen betalen.  

Via info@movendi.nl kunt u hier nadere informatie over vragen. 

 

• Movendi verzorgt ook nog DANS-les (ADV) voor de groepen 1,2 en 3 op woensdagmiddag van 13:00-

14:00 uur. Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom! 

 

Lerarentekort 
Het lerarentekort wordt een groot probleem, met name in de grote stad. Vandaar dat schoolbesturen 

allerlei acties starten om personen te enthousiasmeren voor het vakmanschap van leraar.  

 

Op initiatief van de dertien éénpitters-scholen, waar basisschool Schreuder ook toe behoort, werd 

vorige week donderdag 12 april in samenwerking met de gemeente Amsterdam een netwerkborrel in 

Café Wildschut georganiseerd. Een groep van vijftig leerkrachten en directeuren van de dertien scholen 

waren aanwezig om de brandende vragen van ongeveer zestig afstuderende PABOstudenten en zij-

instromers te beantwoorden. De aanwezigen werden door Dorien Zevenbergen, senior beleidsadviseur 

onderwijs van de gemeente Amsterdam, ingelicht over de mogelijkheden die de gemeente Amsterdam 

biedt aan startende en zij-instromende leraren. 

  

Een grote opkomst, positieve reacties van alle partijen en rond de veertig bezoekers die aangaven een 

vervolg te willen geven aan hun kennismaking met het basisonderwijs: de borrel bleek een daverend 

succes! De dertien éénpitters-scholen hebben zich voorgenomen om deze manier van kennismaken met 

het basisonderwijs te blijven faciliteren.  

Daarnaast heeft Schreuder ook deelgenomen aan de banenmarkt van AMOS, het schoolbestuur dat met 

ingang van 1 augustus a.s. hoogstwaarschijnlijk het bestuur van Schreuder gaat worden. Op deze 

bijeenkomst waren zij- instromers uitgenodigd, Pabostudenten die net zijn afgestudeerd (of dat 

binnenkort gaan doen) en leerkrachten van AMOS-scholen die zich willen oriënteren op een andere 

school binnen het eigen bestuur. Ook deze bijeenkomst werd op informele wijze gehouden met een 

hapje en drankje, waarbij iedere school een eigen tafeltje had met schoolinformatie. De markt werd 

drukbezocht en sterker: het tafeltje van Schreuder werd drukbezocht! Er zijn veel gesprekken gevoerd 

met geïnteresseerden en hopelijk rolt daar wat positiefs uit voort.   

 

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: 

Bettina van Kasteren (groep 5) 

Liesbeth Feilzer (groep 3): secretaris 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 
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