
 

 

1 

 

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

In deze nieuwsbrief 
• Belangrijke data 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Algemene ouderavond 

• Informatie ochtend per groep 

 

• Ouder Kind Adviseur 

• Start-KOM-gesprekken 

• Schoolreisje 

• Naschoolse activiteiten aanbod

 
Belangrijke data                                 
Di. 03-09       Algemene Ouderavond 

Do. 05-09      MR- vergadering 

Ma. 09-09     OR- vergadering 

          Start info-ochtend per groep   

Di. 17-09       Schoolreisje groepen 1 t/m 6 

Ma. 23-09     Start /KOM-gesprekken 
Vr. 27-07       Nieuwsbrief-10 uit

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Deze week zijn er nieuwe leerlingen gestart op Instituut Schreuder. Het 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. 

• Erell Brahimi, groep 1/2 

• Sophia Huijzer, groep 1/2 

• Shane Lo-A-Njoe, groep 1/2 

• Tyrell Marshall, groep 1/2       

• Luca van Maurik, groep 1/2 

• Holly Stone, groep1/2 

• Darya Voicu, groep 1/2 

• Banou Hussain, groep 3 

• Lucas Brumpt, groep 4 

• Levi Heerebout, groep 4 

• Seedie Markus, groep 4 

• Vince van Maurik, groep 4 

• Sven van Maurik, groep 6 

• Madelief Heerebout, groep 7/8A 

• Milan van Maurik, groep 7/8B     

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

 
Algemene ouderavond 
Op dinsdagavond 3 september houden we voor u een algemene ouderavond, van 19:00 tot 20:30 uur. Deze 

zal worden gehouden in de hal van de school op de eerste verdieping. U bent van harte welkom! 

Behalve dat er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie/ thee zullen een aantal 

algemene onderwerpen aan de orde komen:  

- Communicatie ouders- school 

- De Vreedzame School: waar is dat goed voor? 

- Beleidsvoornemens planperiode 2019-2023 

Mocht u zelf een onderwerp willen aandragen: mail dat dan naar Femmie.vanBrenk@AMOSonderwijs.nl ! 
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Informatieochtend per groep 
Voor het 3e achtereenvolgende jaar houden we de informatiebijeenkomsten per groep in de ochtend, direct 

bij de start van de school. Het blijkt dat veel ouders in de gelegenheid zijn om dat uurtje vrij te maken voor 

deze belangrijke informatie van de groepsleerkracht. 

Op deze informatieochtend presenteert de leerkracht haar werkwijze in de groep, vertelt het over de leerstof 

van dit schooljaar en wat eventueel de specifieke afspraken zijn voor haar groep. 

De informatieochtend van elke groep wordt gehouden in de BSO-ruimte op de 1e verdieping van de school. 

Daarna kunt u De klas in waar al het lesmateriaal van de groep klaar ligt om in te kijken. De kinderen zijn dan 

uiteraard ook in het lokaal aanwezig. Wellicht laat de leerkracht hen wel het één en ander vertellen over het 

materiaal. De informatieochtend start om 8:45 uur en duurt tot 9:45 uur. In Parnassys kunt terugvinden 

welke groep op welke datum de informatieochtend heeft. Hierbij het overzicht: 

Ma. 09-09 Groep 1/2 

Di. 10-09 Groep 3 

Wo. 11-09 Groep 4 

Do. 12-09 Groep 5 

Vr. 13-09 Groep 6 

Ma. 16-09 Groep 7A en 7B 

Groep 8 heeft een aparte informatieavond, speciaal gericht op het traject richting voortgezet onderwijs. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 31 oktober.  

 
Ouder Kind Adviseur 
“Ik hoop dat iedereen een goede zomer heeft gehad! En dan nu weer starten, sommige kinderen vinden dat 

heerlijk andere vinden het best lastig. Soms zijn problemen die speelden opeens verdwenen en soms spelen ze 

weer op. Dat kan best lastig zijn. Schroom niet om te bellen en of mij aan te spreken als je mij ziet. Soms kan 

een gesprek al helpen, soms hebben we wat meer tijd nodig” 

Voor diegene die mij nog niet kennen: ik ben Hanneke Doortmont, 

de ouder en kind adviseur van het Instituut Schreuder. Ik werk bij het 

ouder en kind team Zuid op de Bockesprong en je kan mij vinden op 

school op de dinsdagochtend.  Je kan ook een afspraak maken op 

een andere dag.  

Ik werk samen met u en uw kind en school om te kijken wat er nodig 

is om de juiste hulp te vinden. 

         Dit zijn mijn gegevens: tel: 0657935887 

 H.doortmont@oktamsterdam.nl 

           www.oktamsterdam.nl 
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Start KOM-gesprekken 
Vanaf 16 september a.s. kunt u intekenen voor een Start-KOM-gesprek met uw kind en de leerkracht. 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. 

 

Schoolreisje 
De groepen 1 t/m 3 gaan dinsdag 17 september a.s. met elkaar naar het Dolfinarium- Harderwijk.  De 

leerkrachten van groep 1/2  em groep 3 zullen u meer informatie geven die nodig is om er een gezellige en 

fijne dag van te maken. 

De groepen 4 t/m 6 gaan dinsdag 17 

september naar het Archeon in Alphen aan de 

Rijn. 

De kinderen worden die dag gewoon in de klas 

verwacht. Zij vertrekken rond 8:40 uur vanuit 

de klas richting de bus. Dus zorg dat je op tijd 

bent! De geschatte aankomsttijd is 16.00 uur 

bij school. 

Tijdens dit schoolreisje bezoeken de leerlingen 

de boerderijen, gebouwen en hutten uit de 

prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Ambachtslieden geven een levend beeld van de 

geschiedenis.  

Op sommige plaatsen doen de leerlingen mee met activiteiten als kanovaren, schminken, boogschieten, 

vilten, Romeinse massage, boogschieten en speerwerpen. 

Let op het volgende: 

• een ieder dient zelf zorg te dragen voor een 10-uurtje, drinken en lunch.  

• op het park krijgen de kinderen 1x limonade en een ijsje. 
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• De kinderen mogen geen geld en/of snoep bij zich hebben. Wanneer dit toch aangetroffen wordt, 

wordt het ingenomen en ter bewaring aan de leerkracht gegeven. Het kind krijgt het na het 

schoolreisje bij het uitstappen van de bus dan natuurlijk weer terug.  

• Kinderen met wagenziekte moeten voorin; graag dit vooraf aan de leerkracht melden.  

Kijk voor verdere info. op:www.archeon.nl. 

 
Naschoolse Activiteiten-aanbod 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een leuke show van Mad Science kunnen 

zien en beleven. Het betreft weer een nieuw thema ‘Licht en Geluid’. Vanaf dinsdag 10 september starten zij 

met hun activiteit op de dinsdagmiddag van 14:45-16 uur in het tussenlokaal op de 3e verdieping. Opgeven 

voor deze leuke en interessante activiteit kan nog tot uiterlijk maandag 2 september via de flyer die aan de 

kinderen is meegegeven. 

Dit jaar beschikken we ook weer over een schaakmeester: meester Tom Kerkhoff. We kunnen dus weer 

schoolschaken aanbieden. Hij gaat mits er voldoende aanmeldingen zijn schaakles geven op dinsdagmiddag 

(kan helaas alleen op die middag..) van 14:45-16:00 uur. Aanmelden graag via: activiteitenBSOS@gmail.com  

Op maandag- en vrijdagmiddag zijn er weer plekken beschikbaar gekomen voor het afnemen van 

leszwemmen. Voor meer informatie en opgeven graag mailen naar: activiteitenBSOS@gmail.com  

Tot slot: Movendi gaat binnenkort een gastles zaalvoetbal geven tijdens de gymles. Mogelijk dat dit een 

naschoolse activiteit zal worden. Wordt vervolgd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

http://www.archeon.nl/
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
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