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

 

In deze nieuwsbrief 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Ouderkamer: opvoedparty 9/10  

• Naschoolse activiteiten aanbod 

• Personeel: Sarah en Patricia 

• Groepsdoorbrekend crea-middag 

 
 

 

 

• Vreedzame School blok 2 

• Inloopmiddag 

• Schreudertheater (11-10) 

• Algemene ouderavond terugblik 

• Schoolfotograaf 

 

Belangrijke data  

Di. 01-10/ wo.02-10 Schoolfotograaf 

Wo. 02-10  Bezoek groep 4 aan kinderboerderij 

Ma. 07-10  OR- vergadering 

Wo. 09-10  Ouderkamer: opvoedparty 

Vr. 11-10  Schreudertheater 

Ma. 14-10  Informatiebijeenkomst oriënterende ouders 

   MR- vergadering 

Do. 17-10  Inloopmiddag! (nieuw) 

Vr. 18-10  Nieuwsbrief-3 

Ma. 21-10/vr. 25-10 Herfstvakantie 

 

Welkom nieuw leerlingen 

Welkom nieuwe leerlingen. In de afgelopen weken zijn er 2 nieuwe leerlingen gestart op Instituut 

Schreuder. Het is fijn als u als ouder even kennis maakt met de ouders van 

deze leerlingen en ook handig om te weten wanneer u een speelafspraak 

wilt maken. 

• Adam Belhajey, groep 7A 

• Alexandra Ribeiro Furlanetto, groep 2 

We wensen beide nieuwe leerlingen een gezellige en leerzame tijd toe op onze school! 

 

Uitnodiging ouderkamer: Opvoedparty  

Woensdag 9 oktober vanaf 8.45 uur vieren we een OpvoedParty! 

Maaike van de Ster hebben we speciaal uitgenodigd voor dit leerzame moment.  

Zij is gecertificeerd om deze werkvorm aan te bieden. Kom een kopje koffie/thee drinken en neem 

deel! 

 Nieuwsbrief 2 
27 september 2019 
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Het volgende kunnen we van deze ochtend verwachten: 

De OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur. We praten in klein gezelschap met 

andere ouders en opvoeders van het KDV en van Basisschool Instituut Schreuder. De onderwerpen 

van gesprek zijn alledaagse dilemma’s in de opvoeding. Het opvoeden van kinderen staat dus 

centraal. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere ouder doet het op zijn/haar manier 

en daar kunnen anderen weer van leren. Er is niemand die een ander de les gaat lezen tijdens 

een OpvoedParty. Op een ontspannen en open manier willen we met elkaar het gesprek aangaan. 

Zie een verschil van mening als een kans om van elkaar te leren! 

  

Ouders en verzorgers van onze Schreuder leerlingen/kinderen: jullie zijn van harte welkom! 

 

Naschoolse activiteiten aanbod  

In een aparte mail voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 heeft u het aanbod kunnen lezen van een 

nieuw naschoolse activiteit: turnen en een oproep voor deelname aan schoolschaken.  

• Schoolschaken: deze activiteit is vorige week begonnen en kan nog wel wat leerlingen 

gebruiken! Schaakmeester Tom Berkhoff geeft schaakles op elke dinsdagmiddag van 14:45-

16:00 uur, voor kinderen vanaf groep 4. De lessen vinden plaats in het tussenlokaal op de 4e 

verdieping. De kosten bedragen €80,00 per half schooljaar. Opgeven voor de lessen kan 

via: activiteitenBSOS@gmail.com      

• Turnen: in de afgelopen week hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 een 

kennismaking-les gehad van Combiwel over turnen. Op donderdag 3 oktober start deze 

naschoolse activiteit in de gymzaal, van 14:45-16:00 uur. U kunt uw kind uit groep 3 t/m 6 

opgeven via deze link: https://www.combiwelsport.nl/evenement/turnen-groep-3-6-instituut-

schreuder/ De activiteit bestaat uit 10 lessen in totaal; de laatste les is op donderdag 12 

december a.s. Het tarief voor deelname wordt berekend aan de hand van het inkomen van de 

ouder(s).   

    
• Zaalvoetbaltraining: op donderdag 3 oktober a.s. krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 

groep 4 een clinic zaalvoetbal tijdens de gymles. Op dinsdag 8 oktober zal een wekelijkse 

zaalvoetbaltraining gaan starten in de gymzaal, van 14:45-16:00 uur. Bij voldoende deelnemers. 

Opgeven en meer informatie kan via mailadres: info@movendi.nl   

mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
https://www.combiwelsport.nl/evenement/turnen-groep-3-6-instituut-schreuder/
https://www.combiwelsport.nl/evenement/turnen-groep-3-6-instituut-schreuder/
mailto:info@movendi.nl
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• Leszwemmen: op maandag en vrijdag na schooltijd kan er worden deelgenomen aan 

leszwemmen. Een groep van maximaal 10 leerlingen gaat onder begeleiding van 2 begeleiders 

naar het Zuiderbad. Op maandagmiddag is er plek voor twee deelnemers; op vrijdagmiddag is er 

plek voor één deelnemer. Opgeven voor leszwemmen graag via: activiteitenBSOS@gmail.com  

We zijn ook druk met het plannen van activiteiten na de kerstvakantie, zoals dramalessen en 

huiswerkbegeleiding. Heeft u nog een tip voor een leuke naschoolse activiteit? Geef dit door 

aan activiteitenBSOS@gmail.com!   

 

Personeel 

In deze periode zijn er twee belangrijke personele wijzigingen te melden. Sinds 17 september is juf 

Patricia Sniekers op Schreuder komen werken, als intern begeleider. Hierbij stelt zij zichzelf even 

aan u voor.  

 

Mijn naam is Patricia Sniekers en ik ben Interim Intern begeleider. 

Na meer dan vijfentwintig jaar in vast dienstverband te hebben gewerkt ben ik een aantal jaren 

geleden als zelfstandige binnen het onderwijs verder gegaan. Ik heb sindsdien met veel plezier op 

verschillende scholen binnen en buiten Amsterdam IB werkzaamheden uitgevoerd. Op iedere 

school is er weer een andere hulpvraag. Soms betreft het een verbetertraject, dan is het weer 

ziektevervanging en altijd betreft het een leuke uitdaging!  

Sinds medio september ben ik werkzaam op Instituut Schreuder, een mooie school op een prachtige 

locatie, ik voel mij een bevoorrecht mens hier te mogen werken! Ik neem de werkzaamheden over 

van de vorige IB-er die op een andere school is aangesteld. 

Naast mijn werkzaamheden op scholen run ik ook een bijlespraktijk aan huis. Ik woon met mijn man 

net buiten Amsterdam. Onze volwassen zoon woont zelfstandig.  

Ik hoop op een prettige samenwerking! 

  

In groep 6 heeft juf Sarah nu definitief afscheid genomen van Schreuder. Zij gaat volgende week een 

nieuw avontuur aan: naar Madagaskar en zich daar hard maken voor het behoud van het koraalrif. 

We wensen haar heel veel succes!  

Vanaf volgende week zal meester Nick den Hollander het stokje gaan overnemen van Sarah. 

Meester Nick werkt via een onderwijsuitzendbureau, is een bevoegde, enthousiaste leerkracht en 

zal op woensdag en donderdag in groep 6 gaan werken als duo-leerkracht van juf Nancy. De 

werkdagen van Nancy gaan met ingang van 1 oktober (volgende week dus) veranderen naar: 

maandag, dinsdag, vrijdag. Meester Nick, veel succes en veel werkplezier op Schreuder! 

 

 

 

mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com


 

 

4 

 

Groepsdoorbrekend crea-middag 

Vanmiddag is de eerste groepsdoorbrekende crea-middag van start gegaan. Groepen 3 t/m 5 en 6 

t/m 8 hebben, door een keuze te maken uit verschillende aangeboden activiteiten, gewerkt aan een 

thematische opdracht. Als thema staat het project van wereldoriëntatie centraal. Voor 3 t/m 5 is 

dat ‘Lang geleden’ en voor 6 t/m 8 is het thema ‘Indianen’. Volgende week zal de opdracht worden 

afgemaakt. Mogelijk kunnen we het een en ander bewonderen tijdens het Schreudertheater van 11 

oktober.  

 

Vreedzame School blok 2: We lossen conflicten zelf op 

Doel: kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om 

te gaan.  

Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor 

dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? De lessen zijn 

onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een 

conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets 

anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken 

waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win 

oplossingen.   

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken 

over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.  

 

Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te 

worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, 

een boekje, een teken of blokje en wat de kinderen nog meer bedenken. Kinderen begrijpen heel 

goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.  

 

De kinderen leren:  

• om een conflict zelf goed op te lossen.  

• om win-win oplossingen te bedenken.  

• om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.  

• om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.  

Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig.    

   Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.  

Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf.  

• om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.  
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• hoe om te gaan met kritiek.  

• dat de mediatoren uit de groepen 6/7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van een 

conflict.  

Kinderen uit groep 6 worden op dit moment opgeleid tot nieuwe mediatoren. Zij zullen zich 

binnenkort op de wand van de Vreedzame school aan u voorstellen.  

 

 

 

 

Nieuw:  inloopmiddag  

Op donderdag 17 oktober a.s. houden we voor het eerst een inloopmiddag. Tussen 14:45 en 16:00 

uur kunt u samen met uw zoon/dochter de klas inlopen en daar het werk van uw kind bekijken. Uw 

kind is uw ‘gids’. Hij/zij weet feilloos wat hij/zij heeft gemaakt, hoe dat is besproken en welke 

materialen daar allemaal bij wordt gebruikt. De leerkracht is wel aanwezig in de klas, maar niet voor 

individuele vragen of toelichting. Op deze wijze kunt u zich op de hoogte laten stellen over het werk 

dat uw kind heeft gemaakt en ook hoe uw zoon/dochter het werk beleeft. U bent van harte 

welkom!  

 

Schreudertheater 

Vrijdagmiddag 11 oktober is het eerste Schreudertheater van dit schooljaar. De kinderen zullen 

deze middag een spetterende presentatie geven, over hetgeen ze de 

laatste 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.  

13.05 - 13.35 groep 3, groep 5 en groep 6 

13.40 - 14.05 groep 1/ 2 en groep 7/ 8 A 

14.10 - 14.35 groep 4 en groep 7/ 8 B 

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. In verband met de privacy willen wij u vragen, alleen foto’s van uw eigen kind te maken. 

 

 

Terugblik algemene ouderavond  

In de 2e schoolweek heeft de algemene ouderavond plaats gevonden. Ruim twintig ouders hebben 

deze avond bezocht, waarbij ook een aantal nieuwe ouders aanwezig waren. Op deze avond is een 
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aantal belangrijke schoolzaken besproken. Schreuder staat immers voor Vreedzame School, een 

gezond eten en drinkbeleid en een thematisch aanbod voor wereldoriëntatie.  

Ook een vertegenwoordiging van de OR en MR waren aanwezig om te vertellen over hun rol en taak 

in de school.  Tot slot is er een illustratie gepresenteerd die goed weergeeft waar Instituut 

Schreuder voor wil staan: Cultuur, Amsterdam in het klein, Vreedzaam, een venster naar de wereld 

en duurzaam.  

 

  

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober komt de Schoolfotograaf voor alle klassenfoto's en individuele 

foto's. Het maken van deze foto's gebeurt onder schooltijd. Daarnaast is er net als vorig jaar de 

mogelijkheid om ook een foto te laten maken met broertjes en zusjes.  

 

De naam van de fotograaf is Esther Quelle. Voor deze fotograaf staat 

de kwaliteit voorop. 

Om kwaliteit boven kwantiteit te waarborgen werkt ze niet via 

digitale bestellingen, maar gewoon nog op de oudere manier, met 

ook betalingen die via de bijgeleverde enveloppe bij de juf wordt 

ingeleverd. 

Voor een impressie kunt u kijken op: http://www.estherquelle.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estherquelle.com/
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MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

 

MR personeelsgeleding: 

Jacobien Gerbrandy  (groep 3) 

Ellen van de Geer (groep 7/8A) 

 

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:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl

