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

In deze nieuwsbrief

• Belangrijke data 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Kerstbrunch 17 december 

• Groepsdoorbrekende crea-middagen 

10/11 december 

• Project ‘de Kunstweken’ 

• Protocol klassenouder-vanuit OR 

• Visie/missie Schreuder 

• Kleintje Zuid 

“vrienden&vriendinnendag” 

• Naschoolse activiteit DRAMA 

• Gevonden voorwerpen 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Vr. 04-12 Sinterklaasfeest; alle leerlingen om 14.15 uur uit 

Do. 10-12 Groepsdoorbrekend crea-middag: groepen 3 t/m 5 

Vr. 11-12 Groepsdoorbrekend crea-middag: groepen 6 t/m 8 

Do. 17-12 Kerstbrunch 

Vr. 18-12 Alle leerlingen om 12 uur uit 

Ma. 21-12 / vr. 01-01 Kerstvakantie 

Ma. 04-01 Studiedag team; alle leerlingen vrij! 

Di. 05-01 Nieuwjaarskoffie/- thee voor ouders (ovb) 

Vr. 08-01 Nieuwsbrief-6 uit 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Wij mogen weer een nieuwe leerling welkom heten.  

De afgelopen weken is Ruben Veerbeek gestart op Schreuder in groep 1A.  

We wensen Ruben een gezellige en leerzame tijd toe op onze school!  
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Kerstbrunch 17 december 

Hoewel Sint nog in het land is, willen wij u alvast informeren dat  vanwege Corona kerst 

dit jaar helaas niet in de Westerkerk  wordt gevierd. 

In plaats daarvan vieren we kerst door middel van een door school verzorgde 

kerstbrunch, in de klas op donderdag 17 december.  

De kinderen dienen hiervoor uiterlijk woensdag 16 december het volgende mee te 

nemen, graag in een (afzonderlijke) tas: bord, beker en bestek. Deze spullen komen dan 

donderdag gebruikt/ongewassen weer mee naar huis. 

Zou u op de spullen wel de naam van uw kind willen schrijven/stickeren? 

Verder gaan we per groep een optreden doen, wat we op video opnemen. Alle filmpjes 

worden achter elkaar gemonteerd en in elke groep afgespeeld op donderdag 17 december. U ontvangt via de 

mail een link waarmee u het optreden van uw zoon/dochter kunt bekijken. 

Daarnaast gaan we tijdens een crea-moment kerstkaarten  maken, die we aan een bejaardentehuis gaan 

schenken.  Vriendelijke groet, de kerstcommissie  

 

 

Groepsdoorbrekende crea-middagen 

Op donderdag 10 december en vrijdag 11 december vinden de creamiddagen weer plaats. 

De onder- en middenbouwleerlingen mogen hier op donderdag van genieten en op vrijdag is de bovenbouw 

aan de beurt. De hele middag vinden er groepsdoorbroken workshops plaats. De leerlingen werken die 

middag samen met één leerkracht aan één opdracht beeldende vormgeving. Elke workshop is anders. En na 

deze dagen is de hele school in kerstsfeer.      

 

 

Project ‘de Kunstweken” 

Wij hebben met  onze school meegedaan aan een bijzonder project beeldende vorming: DE KUNSTWEKEN. 

Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door 

hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk.  

Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte 

kunstenaar.  

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle 

deelnemende kinderen gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een 

“persoonlijk museum” op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen 

uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met 

de tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is 

dat!?  
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Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor 1 en 2 is dat Piet 

Mondriaan of Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring of Andy Warhol, voor 5 en 6 Van Gogh of Miró en voor 7 

en 8 Picasso of Matisse. Nadat de kinderen met "hun" kunstenaar hebben kennisgemaakt gingen ze in de 

tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht.  

Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de hoogte!  

Met creatieve groeten, Team en kinderen  

 

 

Klassenouders en de ouderraad 

Elke maand komen de klassenouders van elke groep digitaal bij elkaar in de ouderraad. Daarin worden de 

activiteiten voor de komende periode besproken en welke hulp/ ondersteuning nodig is van de ouders. Bijna 

elke groep heeft 2 klassenouders in de ouderraad zitten en dat is best uniek te noemen! 

De klassenouders hebben zich ook gebogen over een protocol waarin staat welke taken zij uitvoeren en 

welke rol zij hebben. Zij zijn behalve een enorme steun voor de leerkracht, ook degenen die andere ouders 

wegwijs maken in de school of hen welkom heten als een kind net nieuw is in de klas. Zij kunnen aangeven 

bij wie je terecht kunt met je vraag of opmerking. En dat vinden we op school een hele belangrijke rol. 

We zetten het hele protocol op het besloten deel van de website, dat alleen toegankelijk is voor de ouders 

van Schreuder. U komt daar via: www.basisschoolscheuder.nl -> Over de school -> documenten/ 

Schreudervlog. Het wachtwoord dat wordt gevraagd, vindt u in de e-mail. 

Het zijn nu rare tijden en veel activiteiten moeten noodgedwongen anders georganiseerd worden waardoor 

ook de ouderhulp anders wordt ingezet. We zijn in ieder geval heel blij met de betrokkenheid van de 

ouderraad! 

 

Visie/missie Schreuder 

Nu Vlinderboom en Instituut Schreuder samen één school vormen, zijn we gaan onderzoeken wat voor een 

school we willen zijn. Waar ligt onze (gezamenlijke) kracht? Hoe kijken onze ouders naar de school? Wat 

vindt het team belangrijk om aan de kinderen mee te geven? Ook kijken we naar de scholen bij ons in de 

buurt: wat is hun visie op onderwijs en op kinderen? En hoe kunnen wij ons van deze concurrenten 

onderscheiden? 

Het is een superleuk en interessant traject waar we met het hele team mee aan de slag zijn gegaan. Ook een 

groep ouders (een afspiegeling van de samenvoeging) heeft deelgenomen aan een digitale bijeenkomst en zo 

input geleverd om de kwaliteit van de school boven tafel te krijgen. 
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In het voorjaar zullen we onze visie op onderwijs en de missie voor onze kinderen gaan formuleren. Een visie 
en missie waar we allemaal achter kunnen staan en willen uitdragen omdat het onze leerlingen verder helpt 
in hun ontwikkeling. 

 

 

Kleintje Zuid “vrienden & vriendinnen dag” 
 

 

 

Op maandag 23 november was het bij KleintjeZuid 

“vrienden & vriendinnen dag”. De kinderen mochten 

hun beste vriend uitnodigen voor een middag naschoolse opvang bij 

KleintjeZuid! Een middag boordevol leuke, 

creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Met hun eigen stempelkaart 

konden ze langs de cup cake wedstrijd, kralenstrijken, twister en sloten we na 

de warme maaltijd 

buiten af met het kat en muis spel. Het een enorm gezellige middag!  

Mocht uw kind het ook leuk vinden om een middagje te komen (proef) spelen? Laat het ons weten via 

museumkwartier@kleintjezuid.nl of 020-2091330. Wilt u meer informatie over KleintjeZuid?  

Bezoek onze website www.kleintjezuid.nl of volg ons op Instagram. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:museumkwartier@kleintjezuid.nl
http://www.kleintjezuid.nl/
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Naschoolse activiteit DRAMA 

Beste ouders en verzorgers van leerlingen groep 5 t/met 8,  

Na de kerstvakantie, in schoolweek 11 t/met 15 januari 2021 op respectievelijk de woensdagmiddag van 

12:45-14:00 of vrijdagmiddag 14:45 -16:00, geef ik de naschoolse activiteit DRAMA. De contributie is € 12,50 

per les waarvoor u een factuur ontvangt. U kunt uw kind inschrijven op 1 of beide dagen. Naar gelang de 

hoeveelheid aanmeldingen zal ik kunnen beslissen welke dag doorgang zal vinden. Het maximale aantal 

acteurs voor deze 10 lessen durende module is 14 en vindt plaats in de prachtig ruime gymzaal. Mijn naam is 

Jennefer Siegrist en ik ben al 7 jaar dramadocent op onze school.  

Vanaf 2003 werk ik als actrice voor televisie, film, theater en musical. Ik ben scenarioschrijver en heb behalve 

toneel-vooropleidingen en diverse workshops ook de filmacademie in New York doorlopen. Mijn 

allernieuwste aanstelling is creatief invalkracht basisonderwijs. Tegelijkertijd ben ik de moeder van James die 

alweer in groep 8 zit en volgend jaar zijn intrede zal maken in het voortgezet onderwijs. Mocht u inhoudelijke 

vragen hebben over de module of specifieke vragen hebben over de leerbehoefte van uw kind dan mag u mij 

benaderen op het schoolplein voor een kennismaking.  

De inschrijving/aanmelding is per email: jennefersiegrist@gmail.com  

Met hartelijke groet, Jennefer Siegrist 

 

mailto:jennefersiegrist@gmail.com
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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 16 december! 

Schoolmail: administratie.schreuder@amosonderwijs.nl  of tel: 020-6795827 

 
 

 
 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef/voorzitter: frankreef@gmail.com 

Bram Wijngaarden/secretaris: 

dwijngaa@gmail.com 

Sofie de Wijs/lid: sophiedewijs@gmail.com 

 

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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