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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 

• Kinderboekenweek 

• Start/KOM- gesprekken 

• Het schoolplein: start werkzaamheden! 

• Succesvolle theatervoorstelling 

• We lossen de conflicten zelf op 

• Herfsttentoonstelling 

• Naschoolse activiteiten aanbod 

 

Belangrijke data 
Ma. 01-10 Start KOM-gesprekken  

Start werkzaamheden nieuw schoolplein 

OR- vergadering 

Wo. 03-10 Kinderboekenweek: thema ‘Vriendschap’ 

Vr. 19-10 Herfsttentoonstelling  

Nieuwsbrief-3 uit 

Ma. 22-10 t/m vr. 26-10 Herfstvakantie  

 

 
Welkom nieuwe leerlingen 
In de afgelopen periode hebben we een nieuwe leerling kunnen verwelkomen. Klassenouders zullen 

even contact opnemen met de ouders. Mogelijk wil uw zoon/ dochter een speelafspraak maken en kunt 

u als ouder ook nader kennis maken met de ouders van de nieuwe leerling. 

  

• Nicolas Benaduce Concalves, in groep 1/2B 

We wensen hem een leuke en leerzame tijd toe op Schreuder! 

 
 

 
Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) 
Op woensdag 3 oktober starten wij gezamenlijk de Kinderboekenweek 2018. De opening wordt door de 

ouderraad verzorgd. 

In de groepen verzorgen de leerkrachten zelf de lessen rondom de kinderboekenweek. Daarnaast volgt 

elke groep op school een workshop, die gegeven wordt door de Amsterdamse JeugdteJAterschool.  

 

Zondag 7 oktober is er een leuk kinderboekenfeest bij Boekhandel van Rossum (zie hieronder).  

Omdat het thema van de kinderboekenweek Vriendschap is, combineren wij de KBW aan het thema van 

de Vreedzame School “We horen bij elkaar”.   
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Op vrijdag 19 oktober kunt u tijdens de herfsttentoonstelling van 14.45- 16.30  uur zien, waar uw kind 

deze periode aan heeft gewerkt (combinatie Kinderboekenweek, methode Da Vinci en de Vreedzame 

school).  

 

Start-KOM- gesprek 
In de afgelopen weken heeft u via de informatieochtenden informatie gekregen over wat uw zoon/ 

dochter allemaal gaat leren dit schooljaar. 

Vanaf deze week kunt u intekenen voor een Start-KOM-gesprek. KOM staat voor: Kind-Ouder-

Medewerker. In dat gesprek gaat het om kennis maken met elkaar, wensen en verwachtingen naar 

elkaar uitspreken, de afspraken van het vorige schooljaar doorlopen en ook afspraken maken over de 

wijze en de frequentie van communiceren tussen thuis en school.   

  

De school houdt twee ‘vaste’ gespreksmomenten 

met ouder en kind: het Start/KOM-gesprek in 

oktober en het KOM-gesprek in februari (n.a.v. het 

rapport). Daarnaast kan een ouder ervoor kiezen 

om tussentijds geïnformeerd te worden. Dit kan 

door middel van een e-mail (initiatief ligt bij de 

ouder!), een telefonische update en/of nog een 

extra gesprek. Op het Start/KOM-gesprek maakt u 

met de leerkracht daar afspraken over. (Let wel: U 

wordt door de leerkracht sowieso geïnformeerd 

als er iets opvallends aan de hand is.) Indien er in de thuissituatie iets gebeurt dat van invloed is op uw 

kind, dan worden wij daar graag van op de hoogte gesteld.  

  

Dit houdt in dat we geen rapportgesprekken houden aan het eind van het schooljaar (uitzonderingen 

daar gelaten). Deze zijn eigenlijk verplaatst naar het begin van het schooljaar. Wel krijgt uw 

zoon/dochter het schoolrapport. Tekent u zo snel mogelijk in voor een Start-KOM- gesprek? Dan kunnen 

de afspraken worden gemaakt. 
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Het schoolplein: start werkzaamheden 
Het gaat dan eindelijk beginnen!! Van de Veldestraat gaat op de 

schop. Vanaf maandag 1 oktober (komende maandag dus) 

verandert de straat in een grote zandbak. Alle stoeptegels zullen 

worden verwijderd. Ook verdwijnen alle fietsenrekken en de paar 

aanwezige speeltoestellen. Een aantal bedrijven zal hun 

werkzaamheden onder de grond gaan verrichten: Liander, voor 

onderhoud aan het gasnetwerk en Waternet, voor het vervangen 

van de riolering. Met name dit laatste zal een ingrijpende operatie 

worden, omdat er een sleuf van 5 meter(!) diep door de straat 

wordt gegraven. Uiteraard zorgt Waternet voor een veilige 

afscheiding. Maar oplettendheid van iedereen is voor de veiligheid 

van de kinderen van groot belang. 

 

Als deze werkzaamheden achter de rug zijn, kan worden begonnen met het opbouwen van ons mooie 

speelterrein. In de school hangt op diverse plekken een plattegrond van het nieuwe schoolplein. Als alles 

volgens plan verloopt, zal eind november het schoolplein helemaal klaar zijn voor gebruik! Hierbij volgt de 

globale planning (let wel: planning is o.a. afhankelijk van het weer): 

01-10/ 05-10 Openbreken straatwerk/ verwijderen fietsrekken en speeltoestellen 

08-10/ 12-10 Werkzaamheden Liander 

15-10/ 02-11 Werkzaamheden Waternet 

05-11/ 23-11 Aanbrengen straatwerk 

25-11/ 30-11 Aanbrengen gietvloeren en speeltoestellen 

 

Wat betekent dit voor u? 

• Gedurende de werkzaamheden zullen er houten loopschotten worden gelegd om zo de school te 

kunnen bereiken. Dringend verzoek om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat inloop van 

zand in school wordt beperkt. 

• Omdat alle fietsrekken uit de straat worden verwijderd, zullen de fietsen voortaan geplaatst moeten 

worden op de Jan Luijkenstraat of bij het van Gogh-museum aan de Paulus Potterstraat. 

• In de periode van 15-10/ 02-11 zal de Jan Luijkenstraat ter hoogte van de Van de Veldestraat zijn 

afgesloten voor auto’s, omdat Waternet ook richting P.C. Hooftstraat de riolering aanpakt. 

• Vertrek eerder van huis. Door de werkzaamheden kost het parkeren van de auto of het neerzetten 

van de fiets meer tijd. Houd er rekening mee dat alles nu iets meer tijd gaat kosten.  

 

Wat betekent dit voor school? 

• De kleine pauze voor de groepen 3 t/m 8 zal worden gehouden op het Museumplein.  

• De kleutergroepen kunnen elke ochtend buitenspelen op het (afgesloten) speelplein van de Cornelis 

Vrijschool. 
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• De kleutergroepen zullen tijdens het overblijven spelen in de gymzaal; zij gaan niet naar het 

Museumplein. 

• De groepen 3 t/m 8 gaan tijdens het overblijven ook naar het Museumplein. 

 

Feestelijke opening 

En als al deze werkzaamheden achter de rug zijn volgt er natuurlijk een 

feestelijke opening! In een volgende Nieuwsbrief wordt u daar verder over 

geïnformeerd.  

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Femmie.  

 

Succesvolle theatervoorstelling 
Wat jammer dat zo weinig ouders gebruik hebben gemaakt van het bijwonen van deze geweldige 

theatervoorstelling, speciaal voor u! 

We hebben een leerzame en grappige ouderkamer achter de rug. Er waren korte sketches van levensechte 

en goed aangedikte opvoedsituaties. De acteurs en gespreksleider lieten het publiek nadenken en stelden 

vragen. “Zouden we het kind ook op een andere manier kunnen benaderen?” “Gaat dit bij jullie thuis ook 

zo?”  

Er kwamen leuke en leerzame vragen en suggesties uit 

de zaal.  

Een aantal bruikbare opvoedtips die naar voren kwamen, 

zijn: 

• Kader het gebruik van een beeldscherm! Dit 

geeft rust en duidelijkheid. Maak duidelijke 

afspraken met je kind. Een uur voor het 

slapengaan geen beeldscherm meer gebruiken. 

Het lichaam maakt van nature melatonine aan 

om in slaap te komen. Vroeger gebeurde dat 

gewoon omdat het schemerig werd. Als je voor 

een lichtgevend scherm gaat zitten, zal het lichaam deze stof niet aanmaken, omdat het lijkt alsof het 

nog volop dag is. Dus een uur voor het slapengaan lekker wegleggen en tot rust komen.  

• Leer kinderen met geld om te gaan. Vanaf 6 jaar kun je al starten met zakgeld! Leer je kind uitgeven 

en sparen. Hoe voelt dat nou als je alles hebt uitgegeven en even niets hebt? Jong leren met geld om 

te gaan zorgt ervoor dat ze straks als pubers weten wat ze moeten doen om niet in de problemen te 

raken. Leer je kinderen om te gaan met verleidingen en bespreek dit met ze. 

• Goede gewoontes. Wil je wat veranderen in je opvoeding, dagritme enz…. zet dan door, ook al 

protesteren je kinderen. Houd goede gewoontes twee á vier weken vol. Dan verandert het gedrag. 

Schrijf in die tussentijd wel op waar je tegenaan loopt maar: houd vol! Na vier weken kun je er 

natuurlijk bewust voor kiezen wat anders te doen.  

Het was een hele leerzame en ontspannen voorstelling. Door de tips met eenieder te delen hopen we dat 

alle ouders er wat aan hebben. 



 

 

5 

 

We lossen de conflicten zelf op 
Volgende week starten we bij de Vreedzame School met het nieuwe blok: 

‘Wij lossen onze conflicten zelf op’.  

In dit blok leren de kinderen via een stappenplan op een goede manier zelf een conflict op te lossen. Zij leren 

dat het niet zal lukken een ruzie te beëindigen als je boos bent of verdrietig. Eerst afkoelen is dan heel 

belangrijk. Het verschil tussen ruzie en conflict wordt duidelijk gemaakt en ook het verschil tussen pesten en 

plagen. Verder leren de kinderen welke stappen er nodig zijn om van een conflict tot een win-win situatie te 

komen.    

 
Blok 1: ‘Wij horen bij elkaar’ 

 

Herfsttentoonstelling 
Op vrijdagmiddag 19 oktober, de laatste vrijdag voor de herfstvakantie, houden we weer onze 

Herfsttentoonstelling! 

Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom! In elke klas kunt u de werkjes bekijken die de kinderen hebben 

gemaakt in het kader van de Kinderboekenweek, de methode voor wereldoriëntatie Da Vinci of Vreedzame 

School. Door het lopen van de speurtocht door de school, samen met uw kind, komt u in alle lokalen. In de 

hal vindt u een tafel met heerlijke hapjes 

en drankjes. De herfsttentoonstelling 

duurt tot 16.30 uur en is een heerlijke 

start van de herfstvakantie.  

U komt toch ook??   
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Naschoolse activiteiten aanbod 
In middels zijn de meeste naschoolse activiteiten van start gegaan.  

- Schoolschaken is begonnen (er kunnen nog kinderen instromen) en ook Mad Science is weer gestart 

op de vierde verdieping van de school.  

- Helaas zijn er geen aanmeldingen voor Kids make Noise; deze activiteit gaat niet door. 

- Ook Engelse les gaat niet door vanwege het niet beschikbaar zijn van de Engelse juf. Gertrude gaat 

op zoek naar een andere oplossing. 

 

Hierbij nog drie activiteiten die bij voldoende animo kunnen worden opgestart: 

- DANS-les (street en improvisatie) voor groep 2, 3, 4 op woensdag 12:45-13:45. Start 7 november tot 

zomervakantie. 

- STREETDANCE voor groep 4, 5, 6, 7 op vrijdag 14:45-16:00. Start 12 oktober tot voorjaarsvakantie. 

Voor beide activiteiten: informatie en aanmelden via info@movendi.nl. 

 

- RACKETSPORTMIX;  Speciaal voor kinderen van Instituut Schreuder organiseert Combiwel Sport i.s.m. 

lokale sportverenigingen een naschools sportaanbod. Binnen deze kennismakingscursus hoeft u geen 

extra sportmateriaal aan te schaffen want dat hebben wij voor uw kind in huis. Dus wilt uw kind ook 

in de eigen buurt of school, kennismaken met een sport? Dan is dit een mooie mogelijkheid!  

Probeer nu de leukste racketsporten uit: tennis, badminton en tafeltennis. Wij garanderen plezier 

voor iedereen. Deelname is op elk niveau mogelijk. 

Doelgroep:   groep 3, 4, 5 en 6 

Dag en tijd:   elke dinsdag van 14.45-16.00 uur 

Locatie:         gymzaal Instituut Schreuder  

Startdatum:  2 oktober  

Einddatum:   11 december (10 lessen) 

Kosten:          30 euro regulier of 15 euro met stadspas 

Aanmelden:  via Combiwelsport.nl  

Directe link:  https://www.combiwelsport.nl/evenement/racketsportmix-groep-3-4-5-6-instituut-

schreuder/  

 

 
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. 

 

 

Vertrouwenspersonen: 

Mevr. Marijke de Wit, vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl  

Dhr. Han Westerhuis, vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl  

mailto:info@movendi.nl
https://www.combiwelsport.nl/evenement/racketsportmix-groep-3-4-5-6-instituut-schreuder/
https://www.combiwelsport.nl/evenement/racketsportmix-groep-3-4-5-6-instituut-schreuder/
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
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