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

  

 In deze Nieuwsbrief 
• Avond-4-daagse 

• Oudertevredenheidsenquete  

• Identiteit van de school 

• Grote Rekendag 

• Feestweek 125 jaar Schreuder 

• Groepsindeling 2021-2022 

• Vakantierooster 2021-2022 

• Excursies en uitjes 

• MR 

• Musical-4-daagse 

• Gevonden voorwerpen 

• KDV Kleintje Zuid 

 

Belangrijke data 

Di. 01-06  Opening Vreedzame School blok 6  

Ma. 07-06  OR- vergadering  

Do. 10-06   Start afname E-citotoetsen  

Ma. 21-06  MR- vergadering 

Di. 22-06  Ouderkamer (nadere info volgt) 

Wo. 23-06  Grote Rekendag  

Vr. 25-06  Nieuwsbrief- 12 uit  

 

 

Avond4daagse 

De Avond4daagse - Home Edition kan nog steeds gestart worden, dit kan tot 30 juni! 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 

  

Resultaten Oudertevredenheidsenquete basisschool Schreuder 

Vanaf maart t/m begin mei jl. heeft u de mogelijkheid gehad om uw mening over basisschool Schreuder te 

geven via een uitgebreide vragenlijst (wel 96 vragen!).   

Hoewel dit schooljaar niet representatief is geweest (omdat veel activiteiten niet konden doorgaan) waren 

we als school toch razend benieuwd hoe u als ouders denkt over Schreuder. Vooral omdat we een 

samengestelde populatie zijn vanuit oud-Instituut Schreuder en oud-Vlinderboom.   
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In deze enquête ben ik uitgegaan van alleen de reguliere groepen. De AMOS-uniQ groepen wil ik zeker graag 

bevragen (een paar ouders hebben deze enquête ook ingevuld) maar mogelijk dat alle uniQ-locaties daar 

eenzelfde vragenlijst voor krijgen. Ik overleg dit nog met Aiko.   

 

En dan de resultaten. Slechts een klein percentage van de ouders heeft de enquête ingevuld, ondanks het 

herhaalde verzoek. Het betreft 29% van de ouders. Drie jaar geleden was dat bijna 50%.  

Volgens de ouders gaat 90% van de kinderen over het algemeen graag naar school; 10 % gaat soms graag 

naar school.  

De ouders geven de school een gemiddelde van een 8! En dat is hoger dan drie jaar geleden. Toen was het 

gemiddelde een 7,8.   

De top 4- redenen voor de keuze van Schreuder zijn:  

• Nabijheid  

• De zorg en aandacht voor de kinderen  

• De locatie  

• De kleinschaligheid  

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten te noemen waarin veel verbetering mogelijk is:  

-Inhoud van de KOM-gesprekken  

-De tussen schoolse opvang   

-De zichtbaarheid van MR en OR  

  

De genoemde resultaten geven slechts een klein tipje van de sluier van al die vragen die heel serieus en 

uitgebreid zijn beantwoord. Uiteraard gaan we de informatie bespreken in het team en ook met de MR. 

Vanuit het bespreken zullen er acties worden uitgerold om datgene wat goed gaat nog prominenter naar 

buiten toe te communiceren en wat beter kan aan te pakken.  

Aan alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld: onze hartelijk dank! Door uw input kunnen wij weer 

groeien!!  

 

Levensbeschouwelijke identiteit basisschool Schreuder 

Net voor dat de tweede lockdown is ingegaan, heeft het team van Schreuder een stap gezet in het bepalen 

hoe de levensbeschouwelijke identiteit vorm gaat krijgen.  

In oktober 2020 is een vragenlijst naar alle ouders van basisschool Schreuder uitgegaan met vragen over de 

wensen en ideeën voor de invulling van levensbeschouwelijke identiteit. In totaal kwamen 59 formulieren 

retour. 

35,6 % Vlinderboom 

49,2 % Instituut Schreuder 

15,2 % Andere school (uniQ) 
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Levensbeschouwing vanuit een christelijke grondslag heeft op alle 

AMOS-scholen een plek in het onderwijs, ook bij Schreuder. Wij 

vinden het belangrijk dat ook andere wereldgodsdiensten binnen ons 

onderwijs aan bod komen. En dat kinderen leren over- en respect 

krijgen voor andere religies in de wereld en in hun eigen klas.  

 

Over het algemeen gezien vindt de grote meerderheid van de 

ouderpopulatie elkaar in hun voorkeur voor openheid, diversiteit, respect, aandacht voor verschillende 

wereldgodsdiensten en het leren vreedzaam met elkaar om te gaan. 

Basisschool Schreuder wil levensbeschouwing breed beschouwen als iets waar leerlingen een eigen invulling 

aan kunnen geven en zelf keuzes in kunnen maken. De school wil de leerlingen leren om uitdrukking te geven 

aan wat zij mooi, waardevol en belangrijk vinden in het leven en stimuleren om daarin zelf keuzes te maken, 

daarbij rekening houdend met wat de leerlingen van huis uit meekrijgen op dit gebied. 

De ouders en leerkrachten vinden het van groot belang dat de school open staat voor alle 

levensbeschouwingen en de kinderen kennis laat maken met verschillende levensbeschouwingen vanuit een 

open, nieuwsgierige en respectvolle houding. Hierbij vinden ze het belangrijk dat niet de verschillen 

benadrukt worden, maar dat er gekeken wordt naar de overeenkomsten. Hiermee is er een grote gemene 

deler die door alle ouders en leerkrachten wordt gedeeld. 

 

Op Basisschool Schreuder worden Kerst en Pasen gevierd. Deze feesten worden door ouders en leerkrachten 

van beide scholen belangrijk gevonden (met name Kerst). Deze feesten krijgen een invulling vanuit de 

Bijbelverhalen.  Het wordt belangrijk gevonden om kinderen te laten vertellen over de feesten die thuis 

gevierd worden en om de kinderen informatie te geven over - en kennis te laten maken met - de feesten van 

de verschillende wereldgodsdiensten. De kerstviering in de vorm van een musical in de Westerkerk wordt 

door veel ouders en leerkrachten hooggewaardeerd.   

Een werkgroep wordt in het leven geroepen om te bekijken of een lesmethode over levensbeschouwing zal 

worden ingezet, die uitgaat van de oecumenische gedachte. Ook zal de werkgroep zich gaan buigen over de 

invulling van het stiltemoment, waarbij er een meer algemene invulling aan zal worden gegeven als een 

moment van reflectie (op eigen werk, gedrag, gedachten). 

 

Grote Rekendag 

Op 23 juni doen wij weer mee met De Grote Rekendag. 

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 

8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is 

een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is 

dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe 

leuk rekenen kan zijn. Het thema is dit jaar: Op rekenreis.  
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Feestweek 125 jaar Schreuder 

De Schreuderschool bestaat 125 jaar. 

Helaas konden we dit jubileum dit schooljaar niet vieren vanwege Corona. 

Maar volgend schooljaar gaan we dit feest gedurende een hele week 

uitgebreid vieren op: 

20 tot en met 24 september 

 

Zet u deze data alvast in uw agenda? We hebben elke dag een feestelijke 

activiteit en dat kan niet zonder uw hulp. Meer informatie volgt vóór de 

zomervakantie, zodat u alvast kunt aangeven waarbij u kunt helpen. 

Vriendelijke groet, De Jubileumcommissie  

 

 Groepsindeling 2021-2022 

In deze periode zijn we druk bezig om het volgende schooljaar voor te bereiden. In ieder geval is duidelijk dat 
we het nieuwe schooljaar gaan starten met 7 reguliere groepen en 3 groepen uniQ. 
Dit houdt de volgende indeling in: 

Groep 1/2 Groep 7 

Groep 3 Groep 8 

Groep 4 Groep 4/5U 

Groep 5 Groep 6/7U 

Groep 6 Groep 7/8U 

 
De personele bezetting is helaas nog niet bekend. Bij de reguliere groepen zullen teamleden binnen AMOS 
herplaatst moeten worden en ook bij de unIQ-groepen zijn veranderingen mogelijk. Zodra daar meer over 
bekend is, wordt u geïnformeerd. 
 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Voor het volgende schooljaar is het vakantierooster inmiddels door de MR vastgesteld. De planning van de 
studiedagen wordt medio juni verwacht. Zie hieronder het vakantierooster 2021-2022:  
  

Herfstvakantie 18 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie Vr. 24 december t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022 

Goede Vrijdag/Pasen 15  april t/m 18 april 2022 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart/vrijdag 26 mei t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 
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Excursies en uitjes 

Het is weer mogelijk! We kunnen eindelijke met onze groepen naar musea, dierentuin en dergelijke, om het 

gegeven onderwijs aanschouwelijk te maken. De afspraak is gemaakt dat elke leerkracht zelf bepaalt 

wanneer hij/zij een excursie doet en ook zelf bepaalt waar naar toe. De leerkracht zal dat dan rechtstreeks 

met de groep ouders communiceren, zodat u op de hoogte blijft van het uitje.  

 
 

 

MR 

Vorige week dinsdag is de MR weer samengekomen voor de vierde bijeenkomst van dit schooljaar. Zoals op 

elke bijeenkomst hebben we ook nu weer de stand van zaken van het jaarplan doorgenomen; op korte 

termijn wordt de nieuwe rekenmethode gekozen en besteld. Vanaf aankomend schooljaar wordt deze 

ingezet. De MR is blij te horen dat er gezorg d wordt voor een soepele overgang zodat de leerlingen snel 

thuis zijn in de nieuwe lesmethode.  

Naast de nieuwe rekenmethode is er subsidie aangevraagd en toegezegd voor een update van de module 

"Kriebels in de Vreedzame school", waarin o.a. aandacht voor seksuele vorming. 

Door de overheid zijn extra gelden beschikbaar gesteld om achterstanden ontstaan door de lockdowns te 

herstellen. Basisschool Schreuder wil deze gelden duurzaam inzetten en zal ook de MR betrekken bij de inzet 

hiervan.  

Verder stond het vakantierooster en de verdeling van lesuren op onze agenda. De studiedagen van 

schooljaar 2021-2022 worden zo snel mogelijk in de jaarplanning met de ouders gedeeld.  

Tot slot hebben we het missie en visie traject gevolgd met het oog op de eventuele samenwerking met de Dr. 

Rijk Kramerschool. De MR zal alert zijn of en wanneer het samenwerkingstraject effectief overgaat in een 

fusietraject.  

 

De MR is altijd geïnteresseerd in uw vragen, opmerkingen of ideeën, we zijn te bereiken via de gegevens 

onderaan deze nieuwsbrief!    Namens de MR, Roos Schouw  
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Musical-4-daagse 

Theater? Ooit binnen geweest in dat grote gebouw? Wat gebeurt er daar tijdens een voorstelling en hoe is 

het om daar op het toneel te staan? Deze zomervakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf op het 

toneel staan. 4 dagen zingen, dansen en acteren, dat ga jij doen 

tijdens De Musical4daagse. 

Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind. Zie 

jij jezelf daar al staan? 

Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in 

de spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En 

dan, het applaus… Het lijkt wel magisch. 

Meer info op: www.musical4daagse.nl/amsterdam 

- 12 t/m 15 juli Theater Amsterdam -- 09:00 tot 14:00 - - 4 

dagen zingen, dansen en acteren  

 

 

Gevonden voorwerpen 

In de afgelopen weken hebben wij diverse kledingstukken en andere spullen gevonden. Herkent u iets van 

uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 9 juni een mailtje met omschrijving/naam & groep van uw kind naar 

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

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

 

mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
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KDV Kleintje Zuid 

Halve Dag Opvang/ Voorschool 

We vinden het leuk dat we steeds meer kindjes mogen ontvangen op onze Halve 

dagopvang die sinds 22 april erkend is als voorschool. We zijn druk bezig geweest 

met het thema ‘Lente’ en hebben 

allerlei leuke en leerzame activiteiten 

uitgevoerd binnen dit thema. We 

zingen liedjes over de lente, lezen 

boekjes, knutselen en ervaren en doen 

van alles wat met de lente te maken heeft! Wat dacht je van 

Picknicken op het Museumplein? Net zoals in het boekje Lente met 

Fien en Milo. 

De komende periode gaan we ons richten op een nieuw thema en 

verkennen we met behulp van ons voorschoolse programma alles 

wat met familie te maken heeft. Hoe ziet jouw gezin eruit? En, hoe 

noem je de broer of zus van je papa of mama eigenlijk? Op een 

speelse manier leren de kinderen concepten en woorden kennen 

die bij het thema horen. Een dag op onze voorschool is een leuke 

en leerzame dag. We hebben nog plekjes beschikbaar. U bent van 

harte welkom voor een rondleiding.  

Voor meer informatie: 020-2089920  

planning@kleintjezuid.nl 

museumkwartier@kleintjezuid.nl  

 

NSO 

De meivakantie zit er weer op en wat hebben we het leuk gehad!  

Het thema stond helemaal in het teken van de natuur; moestuintjes, dieren en allerlei kriebelbeestjes. We 

hebben de natuur en omliggende parken en speeltuinen veel opgezocht. Zijn op zoek geweest naar insecten 

en hebben ons verdiept in ‘A bugs life’.  Tijdens een tripje naar de dierenwinkel, hebben we twee goudvissen 

gekocht. Steady en Draakje voelen zich al thuis en de kinderen vinden het enorm leuk om voor hen te mogen 

zorgen.  

Over 6 weken is het alweer zomervakantie. Met ons team zijn wij alweer hard bezig met de voorbereidingen 

om een spetterend vakantieprogramma neer te zetten. Boordevol sportieve, educatieve en bovenal leuke 

activiteiten. Tijdens de zomervakantie zijn de kinderen de gehele dag welkom. 

 

 

mailto:planning@kleintjezuid.nl
mailto:museumkwartier@kleintjezuid.nl
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Maak je (nog) geen gebruik van de naschoolse opvang 

van KleintjeZuid maar ben je wel op zoek naar 

vakantieopvang? Alle kinderen van basisschool 

Schreuder zijn van harte welkom om zich in te 

schrijven voor het zomervakantieprogramma! 

Voor meer informatie: 020-2089920 

planning@kleintjezuid.nl  of 

museumkwartier@kleintjezuid.nl  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

mailto:planning@kleintjezuid.nl
mailto:museumkwartier@kleintjezuid.nl

