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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 

• Wij gaan weer beginnen! 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Lokalenwisseling 6/7A en 6/7B 

• Gymrooster 

• Mailen en jaarplanning via 
Parnassys 

• Aansluiting bij bestuur AMOS 

• Gezond eten en drinken 

• Ouderkamer: theatervoorstelling 

• De Vreedzame School 

• Da Vinci thema’s groep 3 t/m 8 

• Informatiebijeenkomsten 

• Naschoolse activiteiten aanbod 

 

Belangrijke data 
Ma. 03-09 Eerste schooldag! 

Di. 04-09 Start Vreedzame School: Wij horen bij elkaar 

Ma. 10-09 OR- vergadering 

Di. 11-09 Start Spaanse les  

Ma. 17-09 Informatieochtend groep 5 

Di. 18-09 Schoolreis groepen 1 t/m 7 

Wo. 19-09 Informatieochtend groep 1/2B 

Do. 20-09 Informatieochtend groepen 1/2A en 6/7A 

Vr. 21-09 Informatieochtend groep 6/7B 

  Informatieochtend voor nieuwe ouders 

Di. 25-09 Informatieochtend groep 4 

  MR- vergadering 

  Ouderkamer: theatervoorstelling 

Do. 27-09 Informatieochtend groep 3 

  Informatiemiddag groep 8 (V.O) 

Vr. 28-09 Nieuwsbrief-2 uit  

 

 

 

We gaan weer beginnen! 

Nog een weekend en dan is het zover: op maandag 3 september openen we weer de deuren van school. 

De schooltas kan uit de kast worden gehaald, drinkbeker en lunchtrommel weer op het aanrecht en 

vooral ook denken aan de gymspullen die mee moeten….. 

Het team is afgelopen week al volop bezig geweest met de voorbereiding: opruimen, inruimen, 

overleggen en werk plannen. Wij zijn er klaar voor en hebben er weer zin in!! 
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We kunnen daarbij direct de vier nieuwe leerkrachten verwelkomen: 

Juf Anna Emmerzaal in groep 6/7B 

Juf Ymke de Bruijn in groep 1/2A en groep 5  

Juf Evelyn Klein Schiphorst in groep 4 

Juf Jacobien in groep 3  

 

Komt u maandag op tijd? We luiden met 

elkaar op het schoolplein het nieuwe 

schooljaar in. Fijn als u en uw kind daarbij 

zijn! Tot maandag!  

 
Welkom nieuwe leerlingen 
Bij de start van dit schooljaar kunnen we weer een flink aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. 

Klassenouders zullen even contact opnemen met de ouders van deze nieuwe leerlingen. Mogelijk wilt 

uw zoon/ dochter een speelafspraak maken en kunt u als ouder ook nader kennis maken met de ouders 

van de nieuwe leerlingen.  

• Lennox Heijm, in groep 1/2A 

• Etta Nijssen, in groep 1/2A 

• Loek den Engelsen, in groep 1/2A 

• Tijn den Engelsen, in groep 1/2A 

• Yves van den Wurf, in groep 1/2A 

• Sparkle Beelen, in groep 1/2A 

• Julia van der Veen, groep 1/2B 

• Yuna van den Wurf, in groep 1/2B 

• Anish Kolderwey, in groep 3 

• Shanyce Beelen, in groep 3 

• Sean Beelen, in groep 5 

• Jedishairo Schorea, in groep 6/7A 

Alle ouders en kinderen wensen we een leuke en leerzame tijd toe op Schreuder! 

 
Lokalenwisseling groepen 6/7A en 6/7B 
In de zomervakantie zijn de materialen en meubilair van de groepen 6/7A en 6/7B in elkaars lokaal 
terecht gekomen. Groep 6/7A werkt in het eerste lokaal van de 3e verdieping. Groep 6/7B werkt in het 
achterste lokaal van de 3e verdieping. 

 
Gymrooster 
Dit nieuwe schooljaar krijgen alle groepen gym van de vakleerkracht gym, juf Marieke. De 
gymdagen zijn: woensdag en donderdag.  
Zie het rooster hieronder: 
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woensdag donderdag 

lestijd groep lestijd groep 

08.45- 09.25 8 08.45- 09.25 1/2A 

09.25-10.05 6/7A 09.25-10.05 1/2B 

10.05-10.45 6/7B 10.05- 10.45 3 

10.45-11.25 5 10.55- 11.35 5 

11.25-12.05 4 11.35- 12.15 8 

12.05-12.45 3  

  12.45- 13.25 4 

  13.25- 14.05 6/7B 

  14.05- 14.45 6/7A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vergeet dus niet direct woensdag en donderdag de gymspullen mee te geven! De kinderen hebben voor de 

gymles een shirtje, broekje en gymschoenen nodig. Zij mogen niet op sokken gymmen i.v.m. gevaar voor 

uitglijden. De kleuters hebben alleen goede gymschoenen nodig die zij zelf makkelijk kunnen aan- en 

uittrekken (bijv. met klittenband).  

 

Mailen en jaarplanning via Parnassys 
Voor de zomervakantie hebben we u al geïnformeerd dat School en Wijk gaat stoppen. Voortaan gebruiken 

we Parnassys om te mailen met ouders en u kunt Parnassys ook gebruiken om ons te mailen. U heeft al 

inloggegevens van Parnassys om de resultaten van uw kind te monitoren  en om uw eigen gegevens te 

controleren op juistheid. Mocht u een ander telefoonnummer of mailadres hebben, wilt u dat z.s.m. 

doorgegeven aan de administratie, juf Ratna? Zij kan dat dan voor u wijzigen.  

Schooldocumenten, zoals notulen van MR-vergaderingen, maar ook de leerlijnen vanaf groep 3 e.d. staan in 

het besloten deel van de website. (ga naar: ‘Over de School’-> ‘Documenten’). U krijgt daarvoor in de eerste 

schoolweek de inloggegevens.  

 

De jaarplanning vindt u ook terug in Parnassys. Deze staan als activiteiten per maand gerangschikt. Daarin 

vindt u ook de planning van de thema’s van de groepen 1/2, de thema’s voor wereldoriëntatie, de excursies 

en uitjes van elke groep. 
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Aansluiting bij het bestuur van AMOS 
Met ingang van 1 augustus jl. is Instituut Schreuder één van de 30 scholen geworden die vallen onder AMOS 

(Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Het nieuwe schoolbestuur 

heeft deze week met alle teamleden kennis gemaakt. Ook waren een paar 

stafmedewerkers mee gekomen om kennis te maken en de school te 

bekijken. We zien de samenwerking met de andere scholen van AMOS met 

groot vertrouwen tegemoet. 

 

Ik wil hierbij de bestuursleden van de vereniging Instituut Schreuder: Menno van der Horst, Cornélie Goede, 

David Janssen, Carla van Lier en Anja van Andel heel hartelijk bedanken voor het vele werk zal zij hebben 

verzet om de school een mooie toekomst te bieden.  

Ook de leden van Commissie van Toezicht: Tamara Meiling, Bart van Tuinen en Jan Chris Lefering bedank ik 

voor hun inzet ten bate van de school Instituut Schreuder! 

Namens het team van Schreuder, 

Femmie van Brenk 

Directeur     

 

Gezond eten en drinken 
Op Instituut Schreuder vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van gezond eten en 

drinken. Gezond eten en drinken hebben een positief effect op de leerprestaties en de ontwikkeling van de 

kinderen. 

Kleine pauze: 

De kinderen eten tijdens de pauzes gezond. Voor de pauze van 

10.00u eten de kinderen : 

• vers fruit en/of groente,  
• noten (zonder toevoegingen),  
• gedroogd fruit,  
• yoghurt zonder suiker.  
• de kinderen drinken water, thee (zonder suiker) of 

halfvolle melk, karnemelk, rijstemelk/soya melk zonder 
toevoegingen, uit een zelf meegenomen beker. 

Een uitzondering is de woensdag, kinderen zitten een lange ochtend op school en voordat zij thuis zijn om te 
lunchen is het best een lange zit. Ze mogen op de woensdag fruit mee, en eten dat eerst op, daarna mogen 
ze nog een boterham eten, of een cracker/rijstwafel. 

De kinderen eten GEEN koek, snoep of chips. 

Lunch/ overblijven: 
• brood (bij voorkeur volkoren),  
• rauwkost en/of fruit.  
• crackers, rijstwafels met gezond beleg of naturel. 
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• de kinderen drinken thee, water of halfvolle melk, karnemelk, rijstemelk, soya melk zonder 
toevoegingen. 

GEEN koek, snoep of chips; dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten.. Een 
goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker en voorkomt uitdrogen. Het beleg laten wij aan 
de ouders over. 

Traktaties 
Het trakteren houden we gezond en klein. Het is leuk als het meteen opgegeten kan worden. Voorbeelden 
ziet u in de traktatiewaaier die wordt uitgedeeld door de leerkracht of op internet. De leerkrachten geven 
graag het goede voorbeeld, wilt u voor de leerkrachten iets gezonds meegeven, of hetzelfde als de kinderen?  

 

Ouderkamer: theatervoorstelling “Voor je het weet zijn ze groOt” 
We organiseren dit jaar op 25 september een ouderkamer in de avond voor alle ouders en opvoeders van 

Integraal Kind Centrum Instituut Schreuder.  

 

De avond start met een inloop om 19.30 uur en het programma begint 

om 20.00 uur. Er is deze avond een interactief theater :‘Voor je het 

weet zijn ze groOt’ . De acteurs beelden herkenbare situaties uit. 

Vervolgens wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. De 

gespreksleider stimuleert ervaringen te delen en geeft waar nodig een 

toelichting.  

Het doel is het versterken van de opvoedvaardigheden. We denken 

hierbij aan de thema's: opvoeding, gezond eten en bewegen.  

Er wordt informatie verstrekt  over de rol van ouders/opvoeders bij het 

voeding- en beweeggedrag van het kind, en specifiek de onderwerpen 

ontbijten, snoepen en snacken, gamen en buitenspelen. De 

bijeenkomst heeft een positieve insteek. De opvoedkundige 

onderwerpen die aan bod komen zijn: regels stellen en afspraken 

maken, het goede voorbeeld geven, aandacht voor het gewenste 

gedrag, complimenten geven, kind aanspreken en corrigeren. 

De ouderbijeenkomst is voor ouders van het KDV en met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8). Het 

programma is tevens geschikt voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen. 

Om alvast een indruk te krijgen:  

https://www.youtube.com/watch?v=mHffQECVdAI 

Alle kinderen zullen een uitnodiging meekrijgen met een invulstrookje. Deze a.u.b. voor 14 september 

inleveren bij de groepsleerkracht. Opgeven kan ook via de mail: mirjam@instituutschreuder.nl  

Hopelijk allemaal tot 25 september om 19.30 uur! 

   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mHffQECVdAI
mailto:mirjam@instituutschreuder.nl
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De Vreedzame School 
Vanaf  de eerste schoolweek starten we met het programma De Vreedzame School. Het eerste blok van dit 

programma heet: 
 

- We horen bij elkaar (groepsvorming en sociaal klimaat) 
 
Gedurende de eerste schoolweken wordt gewerkt en gebouwd aan een positief 
klassenklimaat, worden regels en routines herhaald. Ook worden er samen met de kinderen 
afspraken gemaakt over de wijze waarop zij een gezellig schooljaar  willen creëren.  
 

 In het algemeen streeft De Vreedzame School er naar om kinderen te leren: 
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
• constructief conflicten op te lossen 
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
• open te staan voor verschillen tussen mensen. 
 

Da Vinci Thema’s 
Dit schooljaar starten de groepen 3 t/m 8 met een nieuw lesprogramma voor wereldoriëntatie: Da Vinci. Dit 

bevat de vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & biologie. Er wordt uitgegaan van een 

thematische aanpak waarbinnen de verschillende vakgebieden aan de orde zullen komen.  

Het mooie van dit lesprogramma is dat het een 

combinatie is van instructielessen (door de leerkracht) 

en het zelf-ontdekkend leren door te werken met 

themawerkstukken en portfolio’s. Op deze wijze kunnen 

alle kinderen aan de slag met de 21e eeuws 

vaardigheden. Aan elk thema wordt 10 tot 13 weken 

gewerkt en alle kerndoelen voor de genoemde de 

zaakvakken komen aan bod! U zult daar meer informatie over krijgen tijdens de informatiebijeenkomsten die 

we in september voor u hebben georganiseerd. 

De groepen 3 t/m 5 starten dit schooljaar met het thema: Wie ben ik? 

De groepen 6 t/m 8 starten met het thema: De Egyptenaren.   

 

Informatiebijeenkomsten 
Net als vorig schooljaar houden wij voor elke groep in de komende periode een INFORMATIEOCHTEND. Deze 

informatieochtenden zijn in de maand september gepland. Zie de planning in Parnassys en hierboven bij 

‘Belangrijke data’.  

▪ De ochtenden starten direct om 8.45 uur.  

▪ Deze ochtenden duren ongeveer drie kwartier.  

▪ De groepsleerkracht ontvangt u in de BSO-ruimte op de eerste verdieping met koffie en thee.  

▪ U krijgt van hem/haar wat algemene informatie.  
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▪ Daarna wordt u in de groep van uw zoon/dochter ontvangen en krijgt u daar (al dan niet van de leerkracht 

zelf) wat specifieke informatie over de verschillende lesmethodes en de leerstof.  

Het doel van deze informatieochtend is om u als ouder meer te betrekken bij de school en bij de doelen waar 

aan gewerkt wordt met uw kind. Op deze wijze kunnen ouders ook onderling met elkaar in contact komen. 

Vorig jaar bleek deze wijze van informatieverstrekking zeer succesvol! U krijgt van de groepsleerkracht nog 

een aparte uitnodiging voor de informatieochtend van de eigen groep. We hopen weer op een hoge 

opkomst!  

 
Naschoolse activiteiten aanbod 
Hierbij het overzicht van de naschoolse activiteiten voor dit schooljaar. In onderstaande tabel vindt u de 

activiteiten die gedurende het hele schooljaar worden aangeboden.  

Alle activiteiten starten direct na 14.45 uur (op woensdag om 12.45 uur).  De meeste activiteiten zijn al 

gestart, maar u kunt instromen. 

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 

Dinsdagmiddag Engelse les (gr. 2 t/m 

4) 

Opvragen bij: activiteitenBSOS@gmail.com 

Woensdagmiddag Dansles (gr. 1 t/m 3) Opvragen via mail: info@movendi.nl 

Vrijdagmiddag 
(dag is gewijzigd) 

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

dirctie@instituutschreuder.nl 

Vrijdagmiddag Leszwemmen (alle 

leeftijden) 

Strippenkaart: €20,- 

per les* 

activiteitenBSOS@gmail.com 

 
Andere activiteiten die na de zomer starten, zijn: 

• Mad Science; nieuw programma over techniek, voor groep 3 t/m 8, op donderdagmiddag, in 

tussenlokaal op 4e verdieping. Start: do. 17-09 t/m 02-11. Opgeven via: flyer van school . 

• Kids make Noise; leren gitaar spelen of zangles, voor groep 2 t/m 8 , op dinsdagmiddag in 
tussenlokaal op 3e verdieping. Zie voor info: 
https://www.youtube.com/watch?v=vS4ZZm8OfDo&t=3s  Start: di. 18-09. Opgeven via: 
emiel@kidsmakenoise.nl. 

 
 

MR oudergeleding: 

Bram Wijngaarden: voorzitter 

Frank Reef: lid 

Frans Osenga: lid 

 

MR personeelsgeleding: 

Liesbeth Feilzer (groep 5): secretaris 

Bettina van Kasteren  (groep 6/7A en 4) 

Ellen van de Geer (groep 6/7A) 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

https://www.youtube.com/watch?v=vS4ZZm8OfDo&t=3s
mailto:emiel@kidsmakenoise.nl
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