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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen. 

In deze nieuwsbrief 
• Maandag 7 januari 2019: studiedag 

• Belangrijke data 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Terugblik op oud- en een toost op 

het nieuwe jaar! 

• Nieuwe schoolplein 

• Mediatoren 

• Oproep voor TSO-medewerker 

• Nieuwe bieb- boeken 

• Naschoolse activiteiten 

• Dag van de Voorschool

 

Maandag 7 januari 2019: studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij! 

Belangrijke data 
Ma. 24-12 t/m vr. 04-01 Kerstvakantie 

Ma. 07-01   Studiedag team: alle leerlingen vrij  

Di. 08-01   Eerste schooldag: Nieuwjaars-koffie/ thee 

Ma. 14-01   OR- vergadering 

Wo. 23-01   Dag van de Voorschool  

Vr. 25-01   nieuwsbrief-6 uit        

 
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. 

  

• Pieter Poerink, in groep 1/2A 

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

 
Terugblik op oud- en een toost op het nieuwe jaar 
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug….. De eerste helft van 2018 heeft vooral in het teken 

gestaan van de bestuursoverdracht: de overstap van een éénpitter naar een groter schoolbestuur AMOS. Als 

21 december 2018 
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ouder heeft u daar wellicht niet veel van gemerkt. Maar als school heeft het ons veel zekerheid gegeven. 

Bijvoorbeeld in personeel (juf Anna is hier via AMOS op school gekomen) en in het vervangen van materialen 

(komend jaar gaan we alle leerlingtafels- en stoelen vervangen). Maar ook in het voortbestaan van deze 

oudste school van Amsterdam! We zijn daar heel erg blij mee!   

Ook in het team zijn er veel veranderingen geweest. Meester Eddy, juf Eriska en juf Yke zijn allemaal dichter 

bij hun woonplaats aan de slag gegaan. En daar hebben we wel weer ‘keien’ van leerkrachten voor 

teruggekregen: juf Anna, juf Jacobien, juf Ymke en juf Evelyn zijn in september goed gestart op Schreuder. 

En dan tot slot nog het schoolplein: in april is er een sponsorloop georganiseerd en hebben de kinderen 

enorm veel rondjes gelopen om geld bij elkaar te rennen voor een mooi plein. Daarnaast hebben we een 

crowdfundingsactie opgezet om nog meer geld binnen te halen. En dat is heel goed gelukt: bij elkaar hebben 

de acties €13.000,- opgeleverd! Na de kerstvakantie kunnen we volop gebruik maken van het nieuw 

ingerichte schoolplein.  

We zijn trots op we allemaal hebben bereikt in 2018. Iedereen die daar op de een of andere manier een 

steentje heeft bijgedragen wil ik hierbij nogmaals heel erg 

bedanken. U doet ertoe!  

 

Laten we op dinsdag 8 januari a.s. om 8:45 uur onder het 

genot van een kopje koffie/ thee elkaar een mooi jaar 

toewensen, met net zoveel steun, toewijding en 

betrokkenheid.     

 

Nieuwe schoolplein 
Na de kerstvakantie kunnen we het vernieuwde schoolplein weer in gebruik nemen. En wat ziet het er 

prachtig uit! Samen met de gemeente en Jump-In gaan we zorgen voor een spetterende opening van het 

plein. U bent daarvoor natuurlijk van harte uitgenodigd! De opening zal later in het jaar worden gehouden 

(medio maart), zodat we hopelijk op iets beter weer kunnen rekenen.  

 

Voor het ophalen van uw zoon/ dochter na schooltijd vragen we u te wachten bij de brede rode rand in het 

plein en niet bij de ingang van de school. De groepen 1/2 en 3 kunnen zo bij het naar buiten gaan rustig hun 

plek op het plein innemen en kunnen de leerkrachten overzicht houden over de kinderen die nog niet zijn 

opgehaald. De toeristen kunnen dan achter u langs doorlopen naar hotel of musea.  

 

Mediatoren 
Afgelopen donderdag hebben tien leerlingen hun diploma gehaald om als mediator te 

kunnen optreden bij conflicten tussen twee leerlingen. De mediatoren gaan volgens 

een rooster mee naar buiten in de pauzes van de groepen 3 t/m 8 en zijn herkenbaar 

aan hun groene ‘mediatoren-hesje’. De mediatoren konden al goed aangeven 

wanneer ze wel hulp kunnen bieden of wanneer ze de vraag moeten overdragen aan 

de leerkracht.   
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Oproep voor TSO-medewerker 

Beste ouders, we merken dat het beter gaat met de economie. Steeds meer mensen vinden een vaste baan 

en hebben geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Aan de ene kant is dat natuurlijk een goede ontwikkeling. 

Toch blijft de behoefte aan vrijwilligers even groot. Zo ook bij ons op school. De TSO- medewerkers zijn 

allemaal vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding één uur op een dag de leerlingen begeleiden bij het 

buitenspelen en toezicht houden op het plein of op Museumplein. We zijn op zoek naar versterking: heeft u 

interesse of kent u iemand die deze uitdaging wil oppakken? Neem dan contact op met Lucia Westerlink:  

lb.westerlink@gmail.com  

 

Nieuwe bieb-boeken 
In de afgelopen periode hebben onze bieb-ouders, Marion en Hadewych, weer mooie nieuwe boeken 

aangeschaft voor de schoolbibliotheek. Na het registreren en kaften 

kunnen de boeken door de leerlingen worden geleend.  

Wie o wie kan een woensdag in de twee weken vrijmaken om te helpen in 

de schoolbibliotheek? Taak is om geleende boeken weer terug te nemen, 

leerlingen te helpen bij hun boekenkeuze en nieuwe boeken weer uit te 

lenen aan de leerlingen. De leerlingen komen steeds in kleine groepjes 

naar de bibliotheek om te ruilen. Lijkt het u leuk om zo een steentje te 

kunnen bijdrage aan school? Neem dan contact op met Marion Lépinasse, 

moeder van Romain (gr. 8) tel. nr: 06-38040335.  

 

Naschoolse activiteiten 
Leszwemmen: in het nieuwe jaar zijn er weer plekken vrij voor het leszwemmen. Op maandagmiddag één 

plek en op vrijdagmiddag 2 plekken. Opgeven kan via:  activiteitenBSOS@gmail.com  

Dansles: Op woensdagmiddag wil Movendi graag weer verder met het geven van danslessen voor groepen 1 

t/m 4. Zij zullen in januari een proefles geven tijdens de gymles om zo leerlingen enthousiast te maken. Wilt 

u meer informatie? Neem dan contact op via: info@movendi.nl    

 

Dag van de Voorschool 
Op woensdag 23 januari a.s. wordt De dag van de Voorschool georganiseerd. Ouders met hele jonge 

kinderen zijn dan welkom om een kijkje te nemen op het kinderdagverblijf (de voorschool) en ook in groep 

1/2, de vroegschool. Kent u ouders met jonge kinderen? Vertel hen over deze dag. Ze zijn van harte welkom!   
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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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