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

 

In deze nieuwsbrief
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Belangrijke data 

Ma. 02-11   OR-vergadering  

Do. 05-11    Start: Week van de mediawijsheid   

Ma. 16-11    Studiedag team; alle leerlingen vrij ! 

Vr. 20-11      Lootjes trekken (gr. 5 t/m 8 en unIQ 4 t/m 8)  

Ma. 23-11    Opening blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’  

                      MR- vergadering  

Di. 24-11     Ouderkamer: via Teams  

Vr. 27-11     Nieuwsbrief-5 uit  

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In de afgelopen weken zijn er twee nieuwe leerlingen gestart op Basisschool Schreuder in groep 1B. En wel 

Julie Nijssen en Ruby Anna Schunken. 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.   

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

 

 Nieuwsbrief-4 
30 oktober  2020 

 



 

 

2 

 

OKA + Sportfonds 

Beste ouders,  

In deze buitengewone tijd is het voor jullie belangrijk om te weten dat Jeugdhulp gewoon door gaat bij de 

Ouder en Kind teams. Ik ben jullie ouder en kind adviseur en jullie kunnen mij van alles vragen als het gaat 

over: Opvoedvragen in ongewone tijden. Als je even niet weet wat je met je kind of jezelf moet, over 

slapen/eten en angsten die bijvoorbeeld met het corona virus te maken hebben. Ook aanvragen voor het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur *! Ik kan meedenken over verschillende onderwerpen.  

 

 
 

En het inzetten van jeugdhulp. Ik ben te bereiken telefonisch, via skype of whatsapp, maar ik kan ook 

afspreken thuis, op kantoor of buiten als het weer goed is. U kunt ook op onze website kijken voor een Ouder 

en Kind team in uw buurt. Vriendelijke groet, Hanneke Doortmont 

Tel: 0657935887    www.oktamsterdam.nl 

h.doortmont@oktamsterdam.nl 

* meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur vindt u op 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/ 

 

 

Deelname onderzoek COVID 19 (Rijksoverheid) 

Beste ouders/verzorgers, 

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms met een 

aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer thuis onderwijs 

krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind en uw gezin. 

Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. 

In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het 

belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken. 

  

http://www.oktamsterdam.nl/
mailto:h.doortmont@oktamsterdam.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/
https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg


 

 

3 

Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens en 

leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of 

minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis? 

  

Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze 

samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer 

informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor 

onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt u de 

informatie doorlezen en met uw gezin bespreken? 

https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic 

 Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders 

invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind vult 

dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen 

aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven 

ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten. 

Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de 

informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank! 

 Met vriendelijke groet,  Onderzoekersteam COLC Studie 

Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+ 
+31 43 385284 coach.kindergeneeskunde@mumc.nl 
 

 

 

Mediawijsheid 

De Week van de Mediawijsheid vindt plaats van vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november 2020.  

De groepen 7 en 8 doen hieraan mee. 

Wat is jouw digitale balans? Je hebt het zelf in de hand 

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden 

met je offline leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om 

contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet? 

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in 

je gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. De beste versie van jezelf door de virtuele personal 

trainer en helemaal zen na een aflevering van je favoriete serie. Je ontmoet mensen van over de hele wereld 

via sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby. 

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms 

voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te 

weinig beweging na een lange dag werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je 

jezelf tot in de late uurtjes in het gamen of bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%25252Fcoach_COVID19%25252FSchool%25252FIc&data=02%25257C01%25257Cchristel.van.loo%252540mumc.nl%25257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%25257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%25257C0%25257C0%25257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%25252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%25253D&reserved=0
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Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt 

gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je 

goed bij? Je hebt het zelf in de hand. 

 

 

 

Sinterklaas 

Hij komt, hij komt…  

Vanaf maandag 9 november zullen wij via het 

Sinterklaasjournaal de komst van Sinterklaas volgen dit 

jaar. 

De groepen 5 t/m 8 regulier en 4 t/m 8 unIQ zullen van 

tevoren een lootje trekken op 20 november om op die 

manier de Sint en zijn Pieten te helpen. Ze maken een 

mooie surprise met een rijm voor elkaar en kopen daar 

natuurlijk een leuk cadeautje bij. Misschien kunnen de 

kinderen alvast nadenken wat zij op hun verlanglijstje 

willen zetten? Het gaat om een bedrag van ongeveer €5,-. 

We hebben de Sint en een paar Pieten ook uitgenodigd om op vrijdag 4 december langs te komen op 

Schreuder. We snappen natuurlijk dat hij het die dag heel druk heeft, dus het is nog even afwachten of hij 

tijd heeft… Die dag hebben de kinderen school tot 14.15 uur!!  

De Sintcommissie 

 

MR 

Dit jaar is de MR van Schreuder weer op volledige sterkte. We zijn blij dat Roos Schouw en Sophie de Wijs, 

die al in de MR van de Vlinderboom zaten, nu de MR van Schreuder komen versterken. De MR wordt verder 

gevormd door Ellen van de Geer en Jacobien Gerbrandy, Bram Wijngaarden en ikzelf. 

 

De MR heeft op diverse onderwerpen een wettelijke adviestaak of een instemmingsplicht, denk hierbij aan 

het formatieplan, het vakantierooster, het jaarplan en de schoolgids. De MR kan ook ongevraagd advies 

geven aan schooldirectie en bestuur. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar we zijn altijd 

geïnteresseerd in uw ideeën of mening.  

 

De MR is uiteraard ook betrokken geweest bij de komst van De Vlinderboom bij de Basisschool Schreuder. 

Met de komst van veel nieuwe leerlingen, ouders en docenten en de unIQ-groepen kunnen we wel spreken 

van een nieuwe Basisschool Schreuder. We zijn dan ook blij dat er tijd en aandacht wordt besteed om samen 

met docenten en ouders een nieuwe missie en visie op te stellen. Afgelopen vrijdag hebben ouders uit 

verschillende groepen met elkaar gesproken wat voor hen en hun kinderen belangrijk is en wat onze school 
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bijzonder maakt. Ik was er zelf bij en blij te horen dat we, ondanks verschillende achtergronden, het eens 

waren op de belangrijkste punten voor deze toch wel unieke school. 

 

Namens de MR, Frank Reef 

 

 

Vreedzame School blok 3: We  hebben oor voor elkaar 
In de week van 23 november starten we met blok 3 van De Vreedzame School.  

Het thema is: We hebben oor voor elkaar  

We leren om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ 

in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is; Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve 

lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.  

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het 

belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je 

bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren 

vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed 

begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op 

verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken 

dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms 

anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en 

gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze 

manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij 

gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten 

op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 

8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via 

sociale media en face-to-face.  

 

Kerstviering  

Elk jaar starten we op Schreuder direct na de herfstvakantie met alle 

voorbereidingen van de kerstviering in de Westerkerk: de kinderen voor het 

kerstkoor worden geselecteerd, de liedjes worden meerstemmig 

ingeoefend, de kerstmusical wordt gekozen, de rollen in die musical worden 

verdeeld en er wordt gestart met het inoefenen van de scenes.  

 

Met een zwaar gemoed moet ik helaas de mededeling doen dat vanwege corona de kerstviering in de 

Westerkerk dit schooljaar niet door kan gaan. De redenen daarvoor zijn duidelijk:  
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• Beperk het reizen. Het reizen van en naar de Westerkerk is natuurlijk extra verkeer.  

• Vermijd grote groepen: in de Westerkerk zitten we met alle leerlingen, ouders en 

leerkrachten al gauw over de 300 personen. Daarbij is het niet mogelijk om onderling tussen 

volwassenen genoeg afstand te kunnen houden.  

Het team is in overleg om de kerstviering op school vorm te geven en er voor de kinderen een mooie en 

sfeervolle kerstviering van te maken. We zullen de plannen eerst met onze Ouderraad bespreken. In de 

volgende Nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd.  

  

 

BSO Kleintje Zuid 

 KleintjeZuid Museumkwartier  

 

KleintjeZuid draagt over al haar vestigingen de visie ‘meer aandacht, 
meer plezier’ uit met als doel: ‘Elke dag een glimlach.’ Volop 

aandacht voor de kinderen, ouders en onze medewerkers. Maar ook 

aandacht voor de wereld om ons heen! 

 

Halve Dagopvang KleintjeZuid Museumkwartier 

Kinderen van 2 tot 4 jaar  

Ter voorbereiding op de basisschool 

 

De ochtenden op de halve dagopvang staan in het teken van 
ontmoeten, spelen, knutselen, zingen, dansen en spelenderwijs 

leren. Door middel van betekenisvol spel bereiden wij de kinderen 

voor op de basisschool. We hanteren een ontwikkelingsgerichte 
aanpak. De pedagogisch medewerkers plannen elke dag leuke, 

leerzame activiteiten voor de kinderen waarbij de brede 

ontwikkeling en schoolse vaardigheden aan bod komen.  
De halve dagopvang is dagelijks geopend van 8.15-13.45. U kunt 

uw peuter weer ophalen vanaf 12.30 uur, nadat we gezellig samen 

met alle kinderen hebben geluncht. Tijdens schoolvakanties is de 
halve dagopvang gesloten. 
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Naschoolse opvang KleintjeZuid Museumkwartier 

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 

 

Naschoolse opvang KleintjeZuid bevindt zich in het 

schoolgebouw van Basisschool Schreuder. De kinderen 
worden van school gehaald door hun vaste 

groepsleidsters, waarna ze op onze naschoolse opvang 

na een drukke schooldag heerlijk kunnen ontspannen en 
spelen. 

We beginnen met een gezonde snack na schooltijd, op 

de woensdagmiddag een broodmaaltijd en dagelijks 
krijgen de kinderen een verse warme maaltijd 

geserveerd. De groepsruimtes kenmerken zich door een 

eigentijdse, huiselijke en warme uitstraling. Aan tafel eten 
de kinderen gezamenlijk de maaltijden en kunnen zij knutselen of spelletjes spelen. Daarnaast zijn er 

verschillende hoeken waar de kinderen kunnen spelen en 
zich ontwikkelen. Naast de groepsruimtes, hebben de 

kinderen een extra speelruimte tot hun beschikking, 

bijvoorbeeld om te bouwen of dansen. Als het weer het 
toelaat zijn we lekker buiten op het ruime schoolplein of 

Museumplein te vinden waar we regelmatig sport- en 

bewegingspellen doen of een museum zullen bezoeken. Bij 
minder mooi weer maken we in de middag en tijdens 

vakantiedagen gebruik van de grote gymzaal in de school. 

De sfeer en zonnige uitstraling van KleintjeZuid écht voelen 
en ervaren? Kom langs voor een rondleiding en neem 

contact op met planning@kleintjezuid.nl of bel naar 020-

2089920. 
Voor alvast een virtueel kijkje van onze nieuwste KleintjeZuid 

locatie 

https://www.instagram.com/p/CFgxY0eF4xC/?igshid=1aexarqd07fck 

of ga naar de website www.kleintjezuid.nl 

 

 

Reminder Ouderbijdrage 

Op 31 augustus heeft u een mail gehad met het verzoek de ouderbijdrage van uw kind over te maken. Een 

aantal ouders heeft dit al gedaan, maar een groot aantal ouders helaas nog niet. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage alsnog voor 20 november over te maken op 

bankrekeningnummer:  

NL62 RABO 0158 0356 07 t.n.v. AMOS-Basisschool Schreuder, onder vermelding van de naam van uw 

kind(eren) en de groep.    

  

Uw ouderbijdrage hebben wij nodig om de volgende zaken te kunnen bekostigen: schoolreisje, schoolkamp, 

culturele activiteiten, bibliotheekboeken aanvulling, materialen voor de brede ontwikkeling, kerstviering, 

sinterklaasviering, Pasen, sportdag/koningsspelen, eindfeest groep 8, viering 125-jarig jubileum (in 2021), 

koffie/thee voor verschillende ouderbijeenkomsten. 

mailto:%20planning@kleintjezuid.nl
https://www.instagram.com/p/CFgxY0eF4xC/?igshid=1aexarqd07fck
http://www.kleintjezuid.nl/
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Indien u niet in staat bent om de bijdrage (geheel/nu) te betalen kunt u een betalingsregeling treffen met de 

directeur. 

 Ouders van kinderen die later in het schooljaar zijn gestart en ouders waarvan de automatische incasso niet 

gelukt is, ontvangen nog een aparte mail over de te betalen bijdrage. 

 

Gevonden voorwerpen  

We hebben een aantal kledingstukken, schoenen en spulletjes gevonden! Kijk of u iets bekends ziet, dan kunt 

u naar school mailen of bellen en dan geven wij het mee aan uw kind. We bewaren de spullen  

t/m 13 november! Schoolmail: administratie.schreuder@amosonderwijs.nl  of tel: 020-6795827 

 
 

Foto’s schoolfotograaf 

In de afgelopen weken hebben veel ouders de envelop met geld teruggebracht en ingeleverd bij de 
leerkracht voor het betalen van de schoolfoto's.  
Heeft u nog niet betaald? Wilt u dit dan uiterlijk woensdag 4 november a.s. doen? Als u de foto's niet wilt 
afnemen, dan het mapje met de foto's weer z.s.m. terugbrengen bij de juf of meester van uw kind.  
Dank u wel! 
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Ouderkamer 

Op dinsdag 24 november a.s. staat een Ouderkamer gepland. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze 
ouderkamer door zal gaan (eventueel via Teams). Zodra daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

Sophie de Wijs: lid 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

Roos Schouw (4/5U) 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

Alle klassenouders hebben zitting in de 

Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 
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