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

 
In deze nieuwsbrief 

• Nieuwjaarskoffie/-thee 

• Ajax-dag 

• Personeel 

• Crea-middagen 

• Gymkleding 

 

 

 
 
 

• Schreudertheater 

• Hoofdluis-schoolbeleid 

• Vertrouwenspersonen Schreuder 

• Naschoolse activiteiten na Kerst 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

Ma. 23-12 t/m vr. 03-01 Kerstvakantie 

Ma. 06-01   Studiedag team; alle kinderen vrij  

Di. 07-01   Nieuwjaarskoffie/-thee voor ouders 

Vr. 10-01   Crea-middag 

Di. 14-01   Ajax-dag 

Vr. 17-01   Crea-middag 

Ma. 20-01   MR- vergadering 

Vr. 31-01   Schreudertheater 

    Nieuwsbrief-6 uit 

 

Nieuwjaarskoffie/-thee op dinsdag 7 januari 

Maandag 6 januari kunnen de kinderen nog even genieten van een schoolvrije 

dag. Op dinsdag 7 januari schenkt de OR voor alle ouders een lekker kopje koffie 

of thee in de hal op de eerste verdieping om het nieuwe jaar in te luiden! Aan de 

kinderen wordt er een fortune-cookie uitgedeeld: een ‘geluks’koekje om 

iedereen veel geluk te wensen in het nieuwe jaar 2020!  

 

Ajax-dag 

Wat een superfijne verrassing! Op dinsdag 14 januari a.s. komt de Ajax Foundation op Instituut Schreuder om 

de groepen 5 t/m 8 een inspirerende en leerzame dag te bezorgen. Met dank aan meester Bram! Zij zullen in 

deze groepen vier lessen gaan verzorgen op het gebied van: 

- Gezondheid (voeding en beweging) 

- Kansen en talenten (een voetbal clinic) 

- Omgaan met geld (sparen) 

- Gebruik van social media  
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We kijken uit naar deze geweldige dag! 

 

Personeel 

Na de kerstvakantie zijn er een paar personele wijzigingen te melden in ons team. 

• Meester Nick, groep 6, gaat ons na de kerstvakantie verlaten. Meester Nick heeft via een 

onderwijsuitzendbureau de plek van juf Sarah opgevuld en daar zijn we heel blij mee geweest. Na de 

kerstvakantie hebben we een nieuwe leerkracht kunnen aantrekken, die in dienst van Schreuder gaat 

werken. Zij heet Nienke de Bruijn en zal op dinsdag en woensdag in groep 6 werken. Juf Nancy zal de 

maandag, donderdag en vrijdag in groep 6 staan. We wensen Nick veel succes en plezier in zijn 

verdere schoolloopbaan en zeggen: welkom, juf Nienke! 

• Meester Jaap, de conciërge, zal na 6 jaar ook afscheid gaan nemen van Instituut Schreuder. Hij gaat 

het na de kerstvakantie wat rustiger aan doen. Zijn opvolger staat al te trappelen om te kunnen 

beginnen. Zijn naam is Roelandt van der Worp. Ook hij zal vooral op de woensdag aanwezig zijn om 

allerlei onderhoudsklussen te doen op school. Meester Jaap, heel erg bedankt voor je inzet en 

creatieve oplossingen. We gaan je missen!  

 

Crea-middagen 

Op de vrijdagen 10 en 17 januari krijgen de kinderen 

kunstzinnige vorming in de vorm van een crea-

middag. In groepjes van maximaal 12 leerlingen 

krijgen de leerlingen groepsdoorbroken les. 

Leerlingen uit de verschillende groepen van de 

middenbouw en bovenbouw, werken in hun eigen 

bouw met kinderen uit de andere klassen. De 

kinderen leven zich uit op de thema’s van de 

methode Da Vinci: Schatten van de aarde (groepen 

3 t/m 5) en de Vikingen (groepen 6 t/m 8). 

Als u als ouder de leerkrachten wilt helpen of een leuk idee creatief idee heeft, kunt u zich wenden tot de 

groepsleerkracht van uw kind. 

Gymkleding 

Op Schreuder vinden we het ontwikkelen van gezonde gewoonten bij de leerlingen erg belangrijk. Daarbij 

bedoelen we zaken zoals gezond eten en drinken, genoeg bewegen en ‘gezonde’ omgangsvormen (elkaar 

begroeten, juiste conflicthantering). 

Daarbij hoort ook het aantrekken van gymkleding voor de gymles, twee keer per week. Op dinsdag en 

donderdag hebben de leerlingen gymles van meester Bram, vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op deze 

dagen hebben de leerlingen aparte kleding bij zich die zij voor de gymles aantrekken en na de les weer 

uitdoen. Met name leerlingen van de bovenbouw gaan meer transpireren en dan is het niet hygiënisch om 

na de gymles in diezelfde kleding in de schoolbanken te gaan zitten.  

Met het team hebben we besproken hoe we het probleem van ‘gymkleding vergeten’ kunnen aanpakken. 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Verf_Kwasten_School.JPG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Verf_Kwasten_School.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Na de kerstvakantie hebben we de volgende regels 

gesteld: 

- De kinderen hebben op dinsdag en donderdag 

gymkleding en gymschoeisel bij zich. De leerkracht 

controleert dit. 

- Kinderen die gymkleding zijn vergeten, krijgen voor 

die gymles een ‘school’setje (eenvoudig T-shirt en 

sportbroekje). Na gebruik wordt dit weer ingeleverd bij 

de leerkracht. 

- Meester Bram stuurt de ouders van deze kinderen een mailtje met het verzoek hun kind gymkleding 

te laten meenemen. 

 

Schreudertheater 

Op vrijdagmiddag 31 januari 2020 mogen wij het eerste Schreudertheater van het kalenderjaar 2020 

beleven. Wat klinkt dat magisch: 2020. 

De kinderen zullen deze middag proberen om zelf ook een betoverend optreden te verzorgen. Ze zullen in de 

vorm van liedjes, werkstukken, gedichten, dansjes etc. u laten zien wat zij afgelopen periode allemaal 

hebben geleerd. 

Elke groep geeft een optreden van ongeveer 8 minuten. De tijden zijn: 

• 13.05 – 13.35 groep 3, groep 4 en groep 6 

• 13:40 - 14:05 groep 1/2 en groep 7/8b 

• 14:10 - 14:35 groep 5 en groep 7/8a 

Uw kind nodigt u van harte uit om naar hem/haar 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. 

 

 

Hoofdluis-schoolbeleid 

In de Schoolgids van onze school staat het volgende te lezen over het beleid voor hoofdluis: 

 

-13.5. Hoofdluis  
Na elke schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op school op hoofdluis. Deze controle wordt 
gecoördineerd/uitgevoerd door de klassenouder. Zij zal de leerkracht en de administratie op de hoogte 
brengen indien er sprake is van hoofdluis in de groep. Alle ouders krijgen dan via de administratie een 
berichtje dat er hoofdluis is geconstateerd en dat de ouders worden verzocht extra controles uit te voeren bij 
hun kind. De ouders van het kind waarbij daadwerkelijk hoofdluis aanwezig is worden apart telefonisch 
benaderd door de administratie.     
Als U zelf constateert dat uw kind hoofdluis heeft, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven. Als u de 
geadviseerde behandelingsmethode toepast, lukt het de luizen te bestrijden en voorkomt u dat andere 
kinderen besmet worden. - 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sportschoen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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U bent als ouder ook zeer belangrijk in het bestrijden van dit nare beestje. 

Controleer regelmatig (ééns per week) uw kind op hoofdluis. Dit doet u het 

beste door het haar van uw kind te kammen met een luizenkam. Indien er 

op school in de groep van uw kind hoofdluis is geconstateerd: controleer uw 

kind dagelijks op hoofdluis met een luizenkam. Wij doen controles na elke 

vakantie en melden ons bij u wanneer hoofdluis of neten worden gevonden.  

  

Vertrouwenspersonen Schreuder 

Vanwege de aansluiting van Instituut Schreuder bij het schoolbestuur van AMOS gaat er ook iets veranderen 

met betrekking tot de externe vertrouwenspersonen. Dhr. Han Westerhuis en mevr. Marijke de Wit hebben 

onder het vorige verenigingsbestuur deze rol met toewijding vervuld. Op deze plek wil ik beiden bedanken 

voor hun betrokkenheid bij de school en hun inzet om het luisterend oor te zijn voor eventuele klachten. Het 

is nu tijd om dat stokje over te dragen naar een externe vertrouwenspersoon van AMOS:   

 

Haar naam is Minke Fuijkschot. Als vertrouwenspersoon is zij het aanspreekpunt voor ouders, medewerkers 

en leerlingen die klachten hebben. Zij zal met aandacht naar uw verhaal luisteren, meedenken over de 

mogelijkheden om verandering in de ongewenste situatie te krijgen. Zij heeft een adviserende en 

ondersteunende rol. Ouders en medewerkers kunnen zonder verwijzing en medeweten van anderen contact 

opnemen. Het bestuur van AMOS heeft een klachtenregeling, hier staat beschreven wat de procedures zijn 

bij een klacht, zij kan u daar meer over vertellen. 

Minke is bereikbaar per email via: mfuijkschot@hetabc.nl 

 

 

Naschoolse activiteitenaanbod (NSA)  

• Dramales: De naschoolse activiteit Drama, gegeven door juf Jennefer Siegrist, zal vanaf 17 Januari 

2020 in de gymzaal plaatsvinden van 14:45 tot 16:00 op de vrijdagmiddag. Er zijn nog plekken 

beschikbaar voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Voor informatie en inschrijvingen kunt u gebruik maken 

van het volgende emailadres: jennefersiegrist2@gmail.com 

• Leszwemmen: op de vrijdagmiddag zijn er nog plaatsen beschikbaar voor het naschoolse 

leszwemmen in het Zuiderbad. Voor informatie of opgave voor deelname graag een mail sturen naar: 

activiteitenBSOS@gmail.com  

• Schoolschaken: wegens groot succes start meester Tom Berkhoff na de kerstvakantie met een 2e 

blok van 10 schaaklessen. De lessen starten op 14 januari (onder voorbehoud) en worden op de 

dinsdagen gegeven. Het is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4. De lessen vinden plaats in het 

tussenlokaal op de 4e verdieping. Opgeven voor de lessen en informatie kunt u opvragen 

via: activiteitenBSOS@gmail.com       

 

mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
mailto:jennefersiegrist2@gmail.com
mailto:jennefersiegrist2@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
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Het team van Instituut Schreuder wenst iedereen 

sfeervolle kerstdagen en een liefdevol, gezond 2020 
 

MR oudergeleding:  

Frank Reef: voorzitter  

Bram Wijngaarden: secretaris  

  

  

MR personeelsgeleding:  

Ellen van de Geer (groep 7/8A)  

Jacobien Gerbrandy (groep 3)  

Ouderraad:  

Tessa Reef: voorzitter  

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.  

  

  

Vertrouwenspersoon AMOS:  

Minke Fuijkschot: mfuijkschot@hetabc.nl  
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