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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 

• Week van de mediawijsheid 

• Vreedzame School: mediatorentraining 

• Actie- Schoenendoos! 

• Schreudertheater 

• Feiten over hoofdluis en besmetting 

• Ouderkamer: positief opvoeden 

• Sinterklaas 

• Schoolbibliotheek 

• Herfsttentoonstelling  

 

 

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

Ma. 29-10   Start actie Schoenendoos  

Ma. 05-11   OR- vergadering 

Ma. 06-11   MR- vergadering 

Vr. 16-11   Schreudertheater 

Ma. 19-11 t/m vr. 23-11 Week van de mediawijsheid 

Do. 22-11   Ouderkamer: Positief opvoeden 

Vr. 23-11   Nieuwsbrief-4 uit 

 

Week van de mediawijsheid 
Groep 6/7 en 8 speelt de game MediaMasters in november. Mediamasters is een spannende ‘serious game’ 

over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 6/7 en 8. Door het spelen van de game 

bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. 

Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy en  

nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas (én thuis) 

het avontuur aan en bundelen hun mediawijze krachten 

om MediaMissies te volbrengen. Als hoogtepunt nemen 

wij deel aan de landelijke wedstrijd tijdens de Week van 

de Mediawijsheid op 16 t/m 23 november 2018.   

Vreedzame School: mediatorentraining 
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle 

leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van 

leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 

conflicten in de klas of op het schoolplein.  

Een aantal leerlingen heeft gesolliciteerd naar de taak van mediator en worden getraind door juf Lucia, 

tussenschoolse opvang en juf Mirjam, onderbouw coördinator. Wanneer deze nieuwe mediatoren de 
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training hebben afgerond, krijgen zij een certificaat. De ouders van de nieuwe mediatoren zullen worden 

uitgenodigd bij die uitreiking. 

 Alle leerlingen van de school hebben lessen gehad over het oplossen van conflicten. We gebruiken daarbij 

een stappenplan. Soms is het nodig dat de leerlingmediatoren helpen bij het oplossen van een conflict in de 

pauzes of in de klas. 

Schoenendoosactie 
Al jaren doen we als school mee met de Kinderpostzegelactie vanaf groep 6. Toch was er de wens om eens 

deel te nemen aan een goede-doelen-actie voor de hele school! Daarom starten we de Schoenendoosactie! 

De bedoeling is om thuis een schoenendoos te regelen en 

deze te versieren voor een jongen of meisje. Daarna kan 

deze doos gevuld worden met spulletjes die een ander kind 

vaak niet kan betalen of kopen.  

De schoenendozen van deze actie gaan naar: Zambia, Sierra 

Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en naar 

kinderen in vluchtelingenkampen op Lesbos. 

Op maandag 29 oktober krijgen alle leerlingen een folder 

mee over de Schoenendoosactie.  

Daarin staat belangrijke informatie. o.a. Hoe je een schoenendoos vult, wat er wel en niet in mag.  Lees deze 

folder van tevoren goed door!! De inleverdatum van de schoenendozen is op school: 19 november. 

We hopen op heel veel mooi versierde en gevulde schoenendozen! 

 

Schreudertheater 
Vrijdag 16 november is er het eerste Schreudertheater van dit 

schooljaar. De kinderen zullen deze middag een spetterende 

presentatie geven, over hetgeen ze gedurende de afgelopen 

periode hebben gewerkt. Dit kan in de vorm van liedjes, 

werkstukken, gedichten, dansjes, enz. 

De presentatie is in de hal bij de kleuters. Elke groep zal 

ongeveer 8 minuten iets presenteren.  

13.15 - 13.45 groep 1/ 2 A, groep 4 en groep 6/ 7 B  

13.45 - 14.15 groep 1 /2 B, groep 3 en groep 6/ 7 A 

14.15 - 14.35 groep 5 en groep 8 

U bent van harte welkom om te komen kijken! 

Als u wilt komen kijken, kunt u plaatsnemen achter de kinderen, op de trap of boven bij de balustrade.  

Gezellig als u komt!! Blijft u zitten totdat het halve uur voorbij is? 
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Feiten en fabels over hoofdluis en besmetting 
• Kan ik besmet raken door jassen, mutsen of bekleding? 

Nee. Een hoofdluis heeft constante warmte en vocht dat van de hoofdhuid verdampt nodig. Ook moet de 

luis vijfmaal per dag bloed kunnen drinken. Zonder deze drie elementen kan een hoofdluis niet langer dan 48 

uur overleven. 

• Is het nodig om het hele huis schoon te maken bij hoofdluis? 

Nee. Vroeger dacht men dat luizen ook in de omgeving konden 

voorkomen waardoor men adviseerde om alles in zakken of in de vriezer 

te stoppen, beddengoed te wassen en grondig te stofzuigen. Dit is 

inmiddels achterhaald. Een hoofdluis kan niet overleven zonder zijn 

gastheer of -vrouw. Soms vind je wel eens een hoofdluis in huis, maar dat 

is een luis die verzwakt of oud is en geen gevaar meer vormt. 

• Hoe kan ik besmet worden? 

Luizen klimmen met zes poten en sterke klauwen behendig van haar naar 

haar Ze kunnen echter niet zwemmen, springen of vliegen. Besmetting 

kan komen door: 

- Een korte knuffel 

- Gebruik van haarborstel met haar (luis kan zich in de kleine openingen verstoppen) 

- Het maken van een selfie met een ander 

- Op elkaars schermpje kijken waarbij haar-haar contact is 

• Wat helpt tegen hoofdluis? 

Kammen-kammen-kammen-kammen. 

Een luizenmiddel alleen is nooit afdoende. Het is daarna belangrijk minstens twee weken daarna dagelijks te 

kammen.  

 

Ouderkamer: positief opvoeden 
Op donderdag 22 november wordt er weer een Ouderkamer gehouden 

in de BSO-ruimte op de eerste verdieping. U bent van harte welkom om 

even te onthaasten met een kopje koffie of thee en met elkaar in gesprek 

te gaan over positief opvoeden: hoe doe je dat? Hanneke Doortmont, 

ouder kind-adviseur, zal hierbij aanwezig zijn. De Ouderkamer start om 

8.45 uur en duurt tot 9.30/10.00 uur. Zet u de datum alvast in uw 

agenda! 
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Sinterklaas 
Het is misschien nog ver weg, maar op school zijn we al druk bezig met de 
Sinterklaasvoorbereidingen.  
Voor het sinterklaasfeest op 5 december zijn we op zoek naar een aantal 

pietenpakken maat 158 t/m 170 (of maat S) waar kinderen van groep 8 in passen. 

Als u deze heeft en kunt uitlenen, wilt u deze dan afgeven bij juf Jacobien (groep 

3) of juf Mirjam (groep 1/2A)? Alvast bedankt namens de sinterklaascommissie. 

jacobien@instituutschreuder.nl of mirjam@instituutschreuder.nl 

 

 

Schoolbibliotheek 
Al jaren verzorgen Marion, moeder van Romain (groep 7), en Hadewych, moeder van Caesar (reeds van 

school) het inlenen en terugbrengen van de biebboeken. Zij zijn op zoek naar versterking, om straks het 

stokje over te dragen. Welke ouder vanuit de onderbouw wil twee keer per maand op de woensdag komen 

helpen? Kom eens een ochtendje meedraaien! U kunt zich aanmelden voor informatie bij Marion.Haar 

telefoonnummer is: 06-38040335.   

 

Herfsttentoonstelling 
Wat een gezelligheid en drukte op de herfsttentoonstelling!! De speurtocht voor de kinderen (én de ouders) 

was een groot succes, want: best moeilijk ….. En de hapjes waren verrukkelijk; daar werd dan ook flink van 

geproefd. 

De schalen van ouders staan momenteel in de teamkamer van school. U 

kunt ze vanaf maandag 29 oktober daar weer weghalen.  

 

Lieve Schreuder-ouders, ontzettend bedankt voor het inrichten, 

voorbereiden, verrichten en opruimen van de catering! Jullie zijn kanjers!!  

 

 

 
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  
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