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

  
  

Wij wensen u veel mooie momenten, gezondheid en een liefdevol 2021 toe! 

 

In deze Nieuwsbrief 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Personeel 

• Lockdown en onderwijs op afstand 

• Kleintje Zuid Kinderopvang 

 

Belangrijke data 

 

Di. 11-01  OR vergadering (online)  

Ma. 18-01 Start M-toetsen groepen 8 

   MR-vergadering (online) 

Di. 26-01  Ouderkamer-inloop gaat helaas niet door 

Vr. 29-01  Nieuwsbrief 7 

 

 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

 

De volgende leerlingen zijn in de afgelopen maand op Schreuder gestart. We 

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

Groep 1A :  Nnenna Ogbonnia, Eva-Rose Mason, Andrew Mokrov   

Groep 1B:  Loué Everts, Rudencio Menig   

Groep 4/5U:  Valentijn Broer 
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Personeel 

 

Na de kerstvakantie zijn er wat verschuivingen in het personeelsbestand van Basisschool Schreuder geweest.  

• Juf Roos, van groep 4/5u, is nu met zwangerschapsverlof. Juf Charlotte van Reisen zal de lesdagen op 

de maandag en dinsdag van haar overnemen. Haar mailadres is: : 

charlotte.vanreisen@amosonderwijs.nl Op woensdag t/m vrijdag blijft juf Nynke de juf van 4/5u.  

We wensen juf Roos een fijn en prettig verlof toe!  

• Juf Nian, onderwijsassistent in groep 7, zal haar werkzaamheden als ondersteuner verder 

voortzetten op de Visserschool (AMOS), waar zij al een dag in de week werkzaam was. Ook haar 

wensen we natuurlijk veel plezier toe en fijn dat ze nu op één school kan werken!  

• Juf Annemieke, administratief medewerker, is per januari werkzaam op de Atlantis (AMOS).  

Juf Yvonne, administratief medewerker, blijft op Schreuder en zal op maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag werken tot 13.45 uur. Vragen over betaling ouderbijdrage of financiën kunt u blijven 

stellen aan juf Annemieke, via annemieke.proost@amosonderwijs.nl. Mocht u gebruik maken van de 

Stadspas voor het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u daarvan een scan laten maken bij juf 

Yvonne op de genoemde dagen.   

 

Zoals u weet zijn meester Bram (vakleerkracht gym) en juf Evelyn (groep 5) al een langere tijd afwezig. Het 

herstel van beide leerkrachten gaat vooruit, maar wel heel langzaam. Door de lockdown is er nu geen inval 

nodig voor meester Bram, maar meester Justice heeft het tot aan de kerstvakantie geweldig gedaan. Voor juf 

Evelyn zijn meester Wilko en juf Bettina druk bezig om groep 5 onderwijs op afstand te geven.  

En ook dat verdient een mooie opsteker voor alle twee!  

 

 

Lockdown en onderwijs op afstand  

 

Vanaf woensdag 16 december zit Nederland weer in een lockdown.  

Scholen zijn gesloten, sporten in teamverband is niet mogelijk en er is geen 

ander vertier dan de frisse buitenlucht.  

Voor de kerstvakantie is het team Schreuder druk bezig geweest om het 

online lesgeven mogelijk te maken. Dit betekent: het regelen/ 

voorbereiden van de online lessen, het meegeven van laptops, het 

inventariseren van de noodopvang onder de ouders en het organiseren van 

de noodopvang op school. Al met al een flinke klus voor het hele team.  

Toen kwam er in de kerstvakantie het initiatief binnen de stad om toch de 

kinderen van groep 8 naar school te laten komen, omdat zij vlak voor hun 

advies voor het voortgezet onderwijs zitten. Na overleg met de leerkrachten van de groepen 8 hebben we 

het besluit genomen om deze leerlingen fysiek onderwijs te geven op met name de hoofdvakken in de 

ochtenden. In de middag krijgen de kinderen de verwerking mee van de instructies.   
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Al met al zijn er deze lockdown op Schreuder 21 leerlingen in de noodopvang, die samen 

met KleintjeZuid wordt opgepakt en zijn dagelijks drie groepen (7/)8 in de ochtend op school aanwezig.   

   

 

KleintjeZuid halve-dagopvang 

 

In de maand februari is het mogelijk om uw kind(eren) een ochtend 

kennis te laten maken met onze  

halve-dagopvang KleintjeZuid Museumkwartier! 

Ieder kind is uniek. 

Daarom bieden wij onze kinderen de persoonlijke zorg en aandacht waar 

ze behoefte aan hebben. Onze professionele pedagogisch medewerkers 

zorgen ervoor dat ieder kind zich thuis voelt op de groep, vriendjes 

maakt, het zelfvertrouwen groeit en er iedere dag weer nieuwe 

uitdagingen zijn die goed zijn voor de ontwikkeling. 

Alles is start klaar om op deze locatie door te gaan als een erkende voorschool. Op de voorschool wordt 

bijzondere aandacht besteed aan het voorbereiden op de basisschool met behulp van het 

educatieprogramma ‘Startblokken’. Deze methode wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte 

aanpak. Het accent ligt op werken met kleine groepjes. De pedagogisch medewerkers plannen elke dag 

leuke, leerzame activiteiten voor de kinderen waarbij spelenderwijs schoolse vaardigheden aan bod komen. 

Is uw interesse gewekt en lijkt het uw kind(eren) leuk om een ochtend 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. 
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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 

 

 


