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

Ma. 29-03  MR- vergadering  

Wo. 31-03  Paasontbijt, Spelletjesochtend hele school  

Do. 01-04  Studiedag team; alle leerlingen vrij  

Vr. 02-04 t/m ma. 05-04  Paasweekend  

Di. 06-04  Opening Vreedzame School: We dragen allemaal een  

steentje bij  

Di. 06-4 t/m vr. 09-04 WNT-week   

Di. 20-04 t/m do. 22-04 Eindtoets groepen 8  

Vr. 23-04  Sportdag/ Koningsspelen (ovb) 

Nieuwsbrief-10 uit  

Ma. 26-04 t/m vr. 07-05 Meivakantie (inclusief Koningsdag)  

 

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 : Jason van Wonderen, Anna Burokas Pascual 

Groep 1B: Dima Koval 

Groep 4/5U: Edison Cramer en Groep 6/7U: Atom Bain, Izzy Loeb 

 

 

Aangepast Paasontbijt 

Zoals u wellicht in de mail gelezen heeft, gaan we woensdag 31 maart 2021 coronaproof het paasontbijt 
doen.  Alle kinderen zullen  samen in de klas eten en genieten van de ontbijtjes die zij zelf thuis samenstellen 
en meenemen.  Het ontbijtje wordt meegenomen in een leuk paasmandje of versierde paasdoos. 
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Vrijdag 26 maart krijgen de kinderen een “opstekertekening” mee waarop u met uw kind  
tenminste 3 opstekers schrijft voor het klasgenootje. Deze tekening/kleurplaat met opstekers 
wordt woensdag 31 maart  in de klas aan het klasgenootje gegeven, onder begeleiding van de 
leerkracht.   
  
Alle kinderen krijgen van school chocolade eitjes e.d. die centraal worden ingekocht door de ouderraad, 
zodat we daarmee voor een eerlijke verdeling kunnen zorgen. We verzoeken u daarom vriendelijk om geen 
snoepgoed aan het ontbijtje toe te voegen.  

  
Ter inspiratie wat voorbeelden van paasontbijtjes:   

     

  

 

Centrale Eindtoets 2021 voor gr 8 

Wanneer?  
De Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op dinsdag 20 en woensdag 21 
april.  
Waarom?  
Het advies van de eindtoets komt ruim na het advies van de school. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat 
het advies van de eindtoets als objectief tweede gegeven, het advies van de school kan bevestigen en 
onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling. Terwijl de leerkracht in zijn of 
haar advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meeweegt. Het schooladvies van de 
leerkracht weegt het zwaarst. Valt de eindtoets hoger uit, dan is de leerkracht verplicht om zijn of haar 
advies te heroverwegen en eventueel bij te stellen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies van de 
leerkracht staan.   
Wij wensen onze leerlingen veel succes!  

 

 

Sportdag/Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april staan de Sportdag (groepen 1 t/m 5) en de Koningsspelen (groepen 6 t/m 8) gepland.  

 “Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - 

een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat  lekker bewegen 

niet alleen leuk is, maar ook belangrijk. In welke vorm de Koningsspelen plaatsvinden – kleinschalig op school 

of thuis - hangt af van de situatie op 23 april,” aldus Richard Krajicek, initiatiefnemer Koningsspelen.  
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Deelnemende scholen bepalen zelf hoe zij de dag vormgeven. Van 

de landelijke organisatie ontvangen alle deelnemende scholen tools 

om er – in welke vorm dan ook - een waardevolle, positieve en 

gepaste dag voor de kinderen van te maken.  

Zo komt er een online beweegprogramma, smaaklessen over het 

ontbijt en ontvangen alle deelnemende scholen een Sport- en 

Feestpakket, sport- en spel ideeën, een online Doe-Pakket en een toolkit met concrete tips om de 

Koningsspelen in de huidige tijd te organiseren.  

Samen met meester Bram en invalgymmeester Luciano gaan we voor vrijdag 23 april bekijken hoe we op 

aangepaste wijze een leuke, actieve Sportdag/Koningsspelen kunnen vormgeven. Zodra daar meer over 

bekend is, zullen we u informeren met een aparte mail.  

 

Werkzaamheden Paulus Potterstraat 

Medio juni zullen er werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de Paulus Potterstraat. De tramhaltes bij het 

Rijksmuseum en die vlakbij school, worden verplaatst.  Samen worden ze één tramhalte en komt deze op een 

ander plek in de Paulus Potterstraat. Allereerst worden de bomen langs deze straat verwijderd en gaan zij 

elders ‘logeren’ om later terug geplant te worden.  De daadwerkelijke werkzaamheden vinden plaats in de 

periode van 28 juni  t/m medio november 2021.  

Meer info vindt op de site: https://www.amsterdam.nl/projecten/museumkwartier   

 

Corona – stand van zaken 

Sinds 8 februari zijn alle kinderen weer op school en wordt er fysiek onderwijs gegeven. Wat zijn we daar blij 

mee! Momenteel worden de laatste M-toetsen afgenomen om te bekijken welk effect het digitaal onderwijs 

heeft gehad op het gebied van taal, rekenen en (begrijpend) lezen bij de kinderen. De resultaten worden 

uiteraard aan u verstrekt en waar nodig zal een extra gesprek plaatsvinden. De prestaties (voor zover 

de resultaten bekend zijn) vallen over het algemeen niet tegen en dat is mede door de inzet van ouders en 

de leerkrachten.   

Wat vooral opvalt, is dat op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolse vaardigheden 

(taakgerichtheid, samenwerken, groepsvorming) weer een nieuwe opstart nodig was bij de 

leerlingen. Zij waren natuurlijk vanaf 14 december thuis geweest, langer dan een zomervakantie.   

Door rust en structuur gedurende de schooldag te brengen kunnen kinderen weer wennen aan de 

schoolstructuur, het leren samenwerken, de Vreedzame School-afspraken naleven, werken terwijl er andere 

kinderen in de klas iets anders aan het doen zijn en de omgang met klasgenootjes weer ophalen.   

 

Ondanks alle beperkingen (afspraken met ouders online, geen excursies, 

geen  groepsdoorbrekende activiteiten zoals creamiddag/ Socrates en gespreide pauzetijden) proberen we 

de lesactiviteiten zo aantrekkelijk en interessant mogelijk te maken. De Museumlessen kunnen nu online en 

interactief uitgevoerd worden. De opening van Vreedzame School gebeurt in de hal en alle klassen kijken 

digitaal mee. Datzelfde geldt ook voor het Schreudertheater, later dit jaar.  

https://www.amsterdam.nl/projecten/museumkwartier
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Ondanks de beperkingen is er toch een portfolio samengesteld, zijn we verder gegaan in de positionering van 

basisschool Schreuder, is de keuze van een nieuwe rekenmethode bijna zover en gaan we na de Pasen 

starten met een school-brede WNT-week.   

Sinds de 2e lockdown hebben 3 groepen een dag digitaal onderwijs gehad, vanwege de quarantaine/ 

ziekte van de leerkracht: groep 7, groep 4/5u en groep 1/2B.  De andere dagen hebben we kunnen opvangen 

door invallers. Ik geloof dat we ons daarmee in de handen mogen knijpen. Er zijn scholen, ook binnen AMOS, 

waar de situatie vele malen nijpender is. En dat is mede dankzij de inzet van u, ouders!  

Want kinderen worden inderdaad thuisgehouden bij verkoudheidsklachten. Bij twijfel wordt met school 

overlegd en ouders laten hun kind soms testen. Mede door deze instelling en het serieus opvolgen van de 

maatregelen (op het plein een mondkapje dragen, ouders van de hogere groepen blijven achter het rode 

nietje) houden we de besmettingsgraad tot nu toe laag. Laten we dit volhouden, zodat de kinderen gewoon 

elke dag naar school toe kunnen.   

 

 

Personeel 

Hierbij geef ik u een update over de afwezige personeelsleden.  

• Allereerst het leuke nieuws: juf Roos, van groep 4/5u, is 15 februari bevallen van een kerngezonde 

zoon, Joep! Alles is prima verlopen en moeder en zoon maken het uitstekend!   

• Meester Bram, de gymmeester, is per maart gestart met het geven van een enkele gymles. Dat doet 

hij (helaas) nog niet op Schreuder, maar op de andere school waar hij werkt, de Atlantis. Wel komt 

meester Bram wekelijks op school om wat andere werkzaamheden uit te voeren, zodat hij wel het 

contact houdt met de school. Het gaat dus gelukkig de goede kant op.  

• Juf Lara, groep 7/8u en 6/7u, zit nog in de beginfase van herstellen. Er is regelmatig contact met 

haar. Vooralsnog is opstarten van de re-integratie niet aan de orde. Gelukkig valt juf Brechtje goed in 

op de woensdag en vrijdag. We wensen juf Lara veel sterkte en beterschap!  

• Juf Evelyn, juf van groep 5, werkt hard aan haar herstel. Ze mist de kinderen enorm (en de kinderen 

missen haar). Ook met haar is er regelmatig contact. Zodra de re-integratie kan opstarten zullen we 

de ouders van groep 5 daarover informeren. Ook juf Evelyn wensen we veel sterkte en beterschap.  

 

 
Hoofdluis  
Nu er geen hoofdluiscontrole kan plaatsvinden op school zal de controle op hoofdluis alleen bij 

u thuis kunnen plaatsvinden. Wilt u alstublieft uw zoon/dochter (het liefst dagelijks!) controleren op 

hoofdluis? Gebruik daarvoor een echte luizen- of netenkam zodat deze beestjes 

niet achterblijven en kunnen overlopen naar het haar van een klasgenoot.   

Indien de leerkracht hoofdluis signaleert bij een leerling dan zult u worden gebeld 

om uw kind van school te halen en hem/haar te behandelen. De groep krijgt een 

mail van school dat er hoofdluis is geconstateerd en u krijgt het dringende verzoek 

om uw kind extra goed te kammen.    
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Leraarondersteuner en plusgroep  begeleider 

Leraarondersteuner 
Mijn naam Arfa Madarun, ik ben leraarondersteuner bij Basisschool Schreuder. 
Vorig jaar heb ik de opleiding Remedial Teacher afgerond. 
Als leraarondersteuner voer ik (les)ondersteunde taken en (leerling) begeleidende taken uit. Dit doe ik voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor verschillende vakken, van groep 1 t/m groep 8. 
Daarnaast begeleid ik voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en NT-2 kleuters die extra taalondersteuning 
nodig hebben om hun woordenschat te vergroten. 

Plusgroep begeleider 
Mijn naam is Cristina Nijhoff. In 2015 heb ik in verband met passend onderwijs het plusaanbod voor groep 1, 
2 en 3 opgericht op de Poseidon en de Vlinderboom. Ik werk nog steeds met veel plezier met de leerlingen 
van de plusgroep op de Poseidon. Vanaf dit schooljaar ook op Basisschool Schreuder in plaats van de 
Vlinderboom. 
Tijdens de plusgroep is er aandacht voor omgaan met frustratie, zelfinzicht in eigen denkvermogen en 
samenwerken. Er wordt aandacht besteed aan analytisch, kritisch en creatief denken en aan de 
onderzoekende houding van de leerlingen. Ook komen er extra filosofie- en technieklessen aan bod. 
Daarnaast werken we met denkspellen. Hierin wordt doorzetten centraal gezet. De kinderen werken 
zelfstandig of in tweetallen met een denkspel. Als ze minimaal 6 keer het spel gespeeld hebben, krijgen ze 
hun aftekenlijst mee naar huis. Daar zijn ze erg trots op! 
Ik ben zelf moeder van twee kinderen Toma (9) en Lola (7) en mijn vrije tijd besteed ik aan wandelen, fietsen, 
lezen, koken en nieuwe dingen leren onder andere piano leren spelen samen met mijn dochter Lola. 

 

Dag van de basisschool 21-04 

Op 21 april 2021 openen wij als Basisschool  Schreuder de virtuele deuren.  
Dit is het moment voor zoekende ouders om digitaal met ons in contact te komen.   
De Dag van de Basisschool wordt georganiseerd via de site www.dagvandebasisschool.nl.   
Zoekende ouders kunnen woensdag 21 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur via de bovenstaande site onze school 
vinden. De vlog van Schreuder kunnen ze bekijken en in een livestream vragen aan ons stellen.  

We zitten er klaar voor!  
Aan jullie als ouders en verzorgers het verzoek in de buurt en in jullie netwerk jonge ouders hierop 
te attenderen. Op deze manier kunnen ze een gedegen keuze maken. En op een ontspannen manier met ons 
kennis maken.  Zeg het voort!  Mirjam Kane (onderbouwcoördinator) en Rebecca Verdellen (IB) 

 

 

Gevonden voorwerpen 

In de afgelopen maand hebben wij weer het e.e.a. gevonden. Herkent u iets van uw kind? Stuurt u dan 

uiterlijk 9 april een mailtje met omschrijving/naam & groep van uw kind naar 

administratie.schreuder@amosonderwijs.nl, wij zullen het voorwerp aan uw kind meegeven.  

Op 16 april brengen wij de gevonden voorwerpen naar een goed doel. 

http://www.dagvandebasisschool.nl/
mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
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ParnasSys als veilige afzender 

Als u problemen ervaart met het ontvangen van mails vanuit ParnasSys, hieronder leest u hoe u ervoor zorgt 

dat uw Hotmail-, Live- of Outlook-mailadres, G-mail of Apple-mailadres ParnasSys 

(mailservice@email.parnassys.net) of Parro (noreply@parro.com) als veilige afzender van e-mail ziet.  

Hotmail-, Live- of Outlook-mailadres 
Waar Ga naar Outlook.live.com 
Hoe 1. Log in op uw account als dat nog niet het geval is. 2. Klik rechts bovenin op het wieltje (Instellingen), 
er opent een dropdownmenu. 3. Kies voor Opties of Alle Outlook-instellingen weergeven 4. Kies aan de 
linkerkant het onderdeel Ongewenste mail en klik hier op Veilige afzenders 5. Vul hier het mailadres 
mailservice@email.parnassys.net of noreply@parro.com in. Het is nu toegevoegd als vertrouwde afzender. 
Gmail 
De e-mails van ParnasSys komen bij Gmail vaak binnen in de hoofdmap Categorieën, met als submap 
Reclame. Als u hier de ParnasSys mail hebt geopend, kunt u de mail verplaatsen naar uw postvak in en ziet 
Gmail ParnasSys in de toekomst als veilige afzender. 
Apple-mailadres 
Gebruikt u een Apple-mailadres, zoals @me.com, @icloud.com @mac.com of een ander Apple-domein, voeg 
dan het adres noreply@parro.com voor Parro mailservice@email.parnassys.net voor ParnasSys in of als 
veilige afzender toe aan uw mailprogramma. Er is in geval van Apple geen aparte manier om dit te doen, de 
ontvanger moet het adres toevoegen aan het adresboek. 
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KDV Kleintje Zuid 

PEUTEROPVANG - VOORSCHOOLSE EDUCATIE – SPELENDERWIJS LEREN BIJ 
KLEINTJEZUID 
KleintjeZuid is per 1 maart 2021 gestart met het aanbieden van peuteropvang in 
basisschool Schreuder en is per half april 2021 een officieel erkende voorschool. 
De voorschool is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud en bereidt hen 
spelenderwijs voor op overgang naar de basisschool.  
De ochtenden op de voorschool staan in het teken van ontmoeten, spelen, 
knutselen, zingen, dansen en samen spelenderwijs leren. De groepsruimte is 
gelegen op de begane grond van het schoolgebouw en is een veilige, sfeervolle en 

met zorg ingerichte ruimte. Aan tafel wordt gezamenlijk fruit en brood gegeten en kunnen de kinderen 
knutselen of puzzelen. Daarnaast zijn er verschillende hoeken waar de kinderen kunnen spelen, zoals een 
poppenhoek met winkeltje, verkleedhoek en atelier.  
De pedagogisch medewerkers zorgen elke dag voor leuke en leerzame activiteiten die goed zijn voor de 
ontwikkeling. Het speciale peutergedeelte van het schoolplein wordt dagelijks gebruikt om een frisse neus te 
halen en bewegingsspelletjes te doen.  
De voorschool is halve dagen geopend van 8.15-13.45 uur. De kinderen kunnen vanaf 12.30 uur worden 
opgehaald nadat zij gezamenlijk hebben geluncht. 

NASCHOOLSE OPVANG – ELKE DAG EEN FEESTJE 
Afgelopen schooljaar is KleintjeZuid gestart met de naschoolse opvang in de basisschool. Kinderen in de 
basisschoolleeftijd van 4-12 jaar worden van school gehaald door hun vaste pedagogisch medewerkers, 
waarna ze op onze naschoolse opvang na een drukke schooldag heerlijk kunnen ontspannen in een huiselijke 
omgeving. Naast de twee groepsruimtes waar de kinderen gezamenlijk eten, drinken en spelletjes kunnen 
spelen, zijn er meerdere speelhoeken en extra speelruimtes waar kinderen zich kunnen vermaken. Zo 
hebben de kinderen beschikking over een atelier gevuld met knutselmaterialen, een verkleedhoek waarin de 
fantasie de vrije loop kan gaan en een extra speelruimte op de eerste verdieping waar de oudere kinderen 
meer bewegingsvrijheid hebben en kunnen oefenen met wat meer zelfstandigheid. Op het schoolplein 
kunnen kinderen vrij bewegen met sport en spel en de directe omgeving biedt oneindig veel mogelijkheden 
op het gebied van kunst en cultuur. 

De naschoolse opvang is dagelijks geopend tot 18.45 uur. De kinderen kunnen vanaf 17.30 uur worden 
opgehaald, nadat zij samen een gezonde warme maaltijd hebben gegeten. Tijdens de schoolvakanties en op 
studiedagen zijn de kinderen de hele dag welkom. Dankzij een geweldig vakantieprogramma gevuld met 
leuke activiteiten, leerzame workshops en avontuurlijke uitstapjes is het elke dag een feestje op de 
naschoolse opvang van KleintjeZuid! 

Op dit moment kunnen er nog kinderen aangemeld worden voor de naschoolse opvang en voorschool. 

CULTUREEL TINTJE 
Het team van professionele, jonge pedagogisch medewerkers zorgt met veel plezier voor een fijne sfeer en 
educatieve omgeving voor de kinderen, waarin ze vriendjes leren maken, aan hun zelfvertrouwen werken en 
waar iedere dag hun ontwikkeling wordt geprikkeld. De nieuwe locatie biedt de vertrouwde services die je 
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van KleintjeZuid mag verwachten. Maar- hoe kan het ook anders met deze fantastische ligging midden in het 
culturele hart van de stad- dan ligt de focus nét wat meer op kunst en cultuur. 
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MR oudergeleding: 

Frank Reef/voorzitter: frankreef@gmail.com 

Bram Wijngaarden/secretaris: 

dwijngaa@gmail.com 

Sophie 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 

 

 


