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Basisschool Schreuder:
een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen
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Welkom nieuwe leerlingen
In de afgelopen weken is er 1 nieuwe leerling op Schreuder gestart: Rosaline
Delena in groep 6/7U. We haar een gezellige en leerzame tijd toe op onze school!
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Sportdag
Vandaag was een zeer geslaagde, zonnige sportdag, de kinderen hebben genoten! Er waren vakdocenten om
de volgende workshops te geven: capoeira, streetdance, freerunning, kickboksen en bootcamp.
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Ramadan – Suikerfeest
Vanaf 13 april t/m 12 mei is het Ramadan voor de islamitische gezinnen. Een aantal leerlingen uit de groep
van juf Melissa heeft afgelopen maandag in iedere groep een korte presentatie gegeven wat Ramadan
eigenlijk is. De leerlingen hebben vragen kunnen stellen om zo het gesprek op gang te krijgen over deze
vastenmaand. Het is erg leuk te merken dat veel leerlingen wel íets weten maar lang niet alles over de
Ramadan. Op donderdag 13 mei, op Hemelvaartsdag, is ook het Suikerfeest. In overleg is besloten om op
maandag 17 mei voor alle leerlingen een kleine traktatie vanuit school uit te delen om even stil te staan bij
het Suikerfeest.

Oudertevredenheidsenquête
Eind maart heeft u een mail ontvangen over het invullen van onze oudertevredenheidsenquete. We zijn
reuze benieuwd hoe u de school ervaart: wat vindt u goed gaan? Wat kan beter? Ruim 30 ouders hebben
hun mening al ingestuurd: super bedankt daarvoor!
U kunt de vragenlijst nog invullen t/m 7 mei via deze link: https://forms.gle/yfZLWVJgvpyaLazQ9

Biebboeken van school
Veel leerlingen hebben tijdens de lockdown van januari hun school bibliotheekboek mee naar huis mogen
nemen.
De biebjuf, juf Hadewych, mist nu nog heel veel schoolbiebboeken!!! Wilt u uw zoon/ dochter vragen de
schoolbiebboeken na de meivakantie weer mee naar school te nemen? U herkent ze aan de stempel van
Schreuder aan de binnenkant van de kaft. Juf Hadewych is er superblij mee (en de school natuurlijk ook!).

Schreudertheater 19 mei
Jááááá, woensdag 19 mei is er eindelijk weer een Schreudertheater!
Op het Schreudertheater laten de kinderen zien, waar ze in de groep mee
bezig zijn. Dit kan door een presentatie, een dansje, een lied, toneelstukje,
animatie, enz.
Vóór corona deden we dit live in de hal van de school, met de ouders erbij.
Nu krijgt u echter die dag een linkje, dat u kunt aanklikken om de
presentatie van de klas van uw zoon of dochter te kunnen bekijken.
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Crea-middagen 21 en 28 mei
Alle leerlingen kijken er naar uit: de creamiddagen op school.
Op vrijdag 21 mei en vrijdag 28 mei is het eindelijk zover: een hele middag kunnen de kinderen op een
andere manier dan taal, rekenen en spelling hun creativiteit uiten.
Op deze twee middagen werken de leerlingen in hun eigen klaslokaal onder begeleiding van hun eigen
leerkracht aan opdrachten Beeldende Vorming. Doordat de school Coronamaatregelen van de RIVM volgt, is
het helaas niet mogelijk om groepsdoorbroken te werken.
Thema van de opdrachten die middag is: Lucht in de breedste zin des woords. Elke groep doet iets anders.
Het is mogelijk dat de ene groep raketten maakt die naar de maan worden afgeschoten en dat een andere
groep mooie vlinders maakt. Het is voor iedereen een verrassing en voor onze kinderen alleen maar een
groot feest.

Opening blok 5 Vreedzame School “We dragen allemaal een steentje bij”
Dinsdag 13 april openden groep 1/2B en groep 5 het nieuwe blok van De
Vreedzame School op een ludieke wijze door als Bob de Bouwers verkleed op het
schoolplein te staan zingen en samen te bouwen. De focus
op leerlingparticipatie in blok 5 past bij de ambitie van De Vreedzame School om
de verantwoordelijkheid van kinderen voor het sociale klimaat in de klas en de
school in het algemeen te vergroten. Niet alleen op het terrein van
conflictoplossing. Door kinderen taken en verantwoordelijkheden te geven werken
we aan het bevorderen van gemeenschapszin. Dit doen we in de eerste plaats,
omdat het creëren van verbondenheid met de gemeenschap veel
problemen voorkomt. Kinderen (en mensen in het algemeen) hebben
het nodig om te voelen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat
ze ertoe doen. En in de tweede plaats, omdat we in De Vreedzame
School onderwijs niet louter zien als een voorbereiding op deelname aan
de samenleving, maar we de klas en de school op zichzelf als een
‘maatschappij’ beschouwen. De klas en de school zijn bij uitstek geschikt
als een oefenplaats, waarin leerlingen betekenisvolle ervaringen opdoen
waarmee ze zich vaardigheden en attitudes eigen maken die passen bij
actief en betrokken democratisch burgerschap!

5

Avond-4-daagse
Helaas gaat de Avondvierdaagse ook dit jaar niet door. Wees niet
getreurd, we kunnen er ook zelf wat moois van maken!
De Avond4daagse - Home Edition kan starten tussen 29 maart en 30
juni, en iedereen kan zijn of haar eigen Avond4daagse lopen met
de eRoutes app. Je kiest zelf op welke 4 dagen je wandelt én waar je
wandelt. De medaille krijg je na inschrijving thuisgestuurd, of je
organiseert met een klein groepje de routes en een uitreiking. Voor
meer
informatie: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Ouderenquête over bewegings-app
Beste ouders,
Mijn naam is Luciano en ik ben de inval gymdocent bij u op basisschool Schreuder. Naast mijn functie als
docent heb ik mijn pijlen ook gericht op een sportieve app voor kinderen op het gebied van sport en
bewegen.
In de meivakantie mag ik met het NOC-NSF rond de tafel om mijn idee te pitchen; hiervoor zou ik graag wat
meer informatie willen om de interesse van mijn idee inzichtelijker te maken. Zou u zo vriendelijk willen zijn
mijn enquête van (3 á 4 minuutjes) in te vullen? Bij voorbaat dank!
Vul hier mijn enquête van de Multisportpas in

Laatste nieuwtjes
Zo vlak voor de meivakantie wil ik u op de hoogte brengen van een paar nieuwtjes.
• Na de meivakantie gaat juf Roos weer starten bij uniQ. Ze komt terug van een zwangerschapsverlof
en zal 2 dagen gaan werken als ondersteuning in 4/5u en algemene ondersteuning voor uniQ.
• Ook meester Bram gaat na de meivakantie zijn gymlessen op Schreuder opbouwen. Hij start op
dinsdag en vrijdag. Meester Luciano neemt de andere gymlessen voor zijn rekening.
• Afgelopen week is de GGD op school geweest en heeft de school grote complimenten gegeven over
de wijze waarop er wordt omgegaan met de coronamaatregelen. Schreuder is een van de scholen
waar (gelukkig!) de besmettingsgraad laag blijkt te zijn. De GGD heeft al in maart een onderzoek
uitgevoerd over welke maatregelen wij hanteren op school en die blijken dus effectief te zijn. Het
blijft dus heel belangrijk om vast te houden aan de maatregelen en afspraken: handen wassen, geen
groepen mixen en als leerkracht of leerling verkoudheidsklachten heeft: thuisblijven en zo mogelijk
testen. We houden vol. U ook?
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Onder strikte voorwaarden gaan we na de meivakantie de Socratesgroep opstarten: we houden de
groepjes leerlingen per leerjaar gescheiden en zorgen dat de opdrachten voor de leerlingen daarop
aansluiten. De ouders van de Socratesleerlingen krijgen nog een aparte mail.

Gevonden voorwerpen
In de afgelopen weken hebben wij diverse kledingstukken en andere spullen gevonden. Herkent u iets van
uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 12 mei een mailtje met omschrijving/naam & groep van uw kind naar
administratie.schreuder@amosonderwijs.nl, wij zullen het voorwerp aan uw kind meegeven.
Op 19 mei brengen wij de gevonden voorwerpen naar een goed doel.
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Buitensport programma Amsterdam Zuid, voorjaar 2021
Voor alle kinderen van 4 tot 14 jaar zijn er dit voorjaar verschillende sportactiviteiten georganiseerd in
Amsterdam Zuid. Deelname aan de activiteiten is gratis! Voor Sport op straat en evenementen hoef je je niet
van tevoren in te schrijven. Voor urban sports zijn er beperkte plaatsen beschikbaar, om mee te kunnen
doen, schrijf je je altijd van tevoren online in.
Een flyer met een overzicht van alle activiteiten vindt u in de bijlage.

KDV Kleintje Zuid
Wat ontzettend fijn, we zijn weer open!
Het heeft veel te lang geduurd maar wat zijn we blij om iedereen weer veilig en
verantwoord te mogen ontvangen bij KleintjeZuid. We hebben onze kinderen
ontzettend gemist!
We zullen ervoor zorgen dat we het normale ritme weer oppakken en na een
drukke schooldag lekker met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen, genieten,
leren en ontwikkelen bij KleintjeZuid.
Ook de meivakantie komt er aan en er zal weer een creatief en uitdagend vakantie programma voor de
kinderen verzorgd worden. Het thema zal alles zijn wat met de lente te maken heeft. Denk aan speurtochten,
picknicken, insecten, verzorgen van een nieuw leven op de groep, moestuintjes maken, een leuke workshop
maar natuurlijk ook veel naar buiten gaan!
Zit je niet bij ons op de naschoolse opvang maar zou je wel graag in de vakantie willen komen spelen?
Je bent van harte welkom! Wil je hierover meer informatie? Wat gaan we allemaal doen en wat zijn de
kosten van de opvang? Mail naar museumkwartier@kleintjezuid.nl.
Wij kijken uit naar je komst!
Met vriendelijke groet, Het team van KleintjeZuid

MR oudergeleding:

Ouderraad:

Frank Reef/voorzitter: frankreef@gmail.com
Bram Wijngaarden/secretaris:
dwijngaa@gmail.com
Sophie de Wijs/lid: sophiedewijs@gmail.com

Tessa Reef: voorzitter
Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad

Vertrouwenspersoon AMOS:
Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl

MR personeelsgeleding:
Ellen van de Geer (groep 7)
Jacobien Gerbrandy (groep 3)
Roos Schouw (4/5U)
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