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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
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 4/5U: Evi Sodderland en Nesta Knuvelder
Groep 6/7U: Amina Halili

Vakantierooster en studiedagen
Net als in de vorige Nieuwsbrief vindt u hier het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022. Daaronder
zijn de studiedagen voor het komende schooljaar genoteerd. Deze zijn door de MR vastgesteld:
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
Vr. 15 april t/m ma. 18 april 2022
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Meivakantie
Hemelvaart/vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen (leerlingen vrij)

Sinterklaasfeest
Laatste schooldag

23 april t/m 8 mei 2022
Do. 26 mei t/m vr. 27 mei 2022
Ma. 6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022
Vr. 15-10-2021
Vr. 18-02-2022
Vr. 18-03-2022
Wo. 06-04-2022
Di. 07-06-2022
Vr. 03-12-2021: kinderen zijn uit om 13.45 uur
Vr. 15-07-2022: kinderen zijn uit om 12.00 uur

Versoepeling corona maatregelen
Vrijdag 18 juni heeft de overheid een aantal versoepelingen aangekondigd die per 26 juni a.s. kunnen ingaan.
Ook voor het onderwijs kunnen in de laatste 2 weken een aantal maatregelen losgelaten worden. Heel fijn
dat we dit met elkaar hebben bereikt!!
Allereerst: de mondkapjes. De leerlingen van groepen 7 en 8 hoeven geen mondkapje meer op als zij de
school in- of uitgaan. Afstand houden tot de leerkracht (1,5 meter) is nog wel aan de orde.
Ook voor de ouders op het plein geldt dat mondkapjes niet meer verplicht zijn. Voorwaarde is wel dat u
steeds onderling 1,5 meter afstand houdt. Het is daarom nog steeds niet mogelijk om u als oudergroep 's
morgens mee de school in te laten gaan. De gangen zijn daarvoor te smal. U zult dus uw kind op het plein bij
de leerkracht moeten achterlaten en op het plein moeten wachten totdat de groep van uw zoon/dochter
mee naar buiten gaat.
We vinden het belangrijk om de oudercontacten die nodig zijn weer fysiek op school te laten plaatsvinden.
Bij oudergesprekken na schooltijd kunnen ouders wel de school in, een mondkapje is dan niet nodig. Het
betreft immers een individuele afspraak en dan is 1,5 meter afstand bewaren heel goed mogelijk.
Tot slot mogen we ook de cohortering van de groepen loslaten. De leerlinggroepen mogen onderling weer
worden gemixt en dat verhoogt o.a. het plezier tijdens de pauzes enorm!
Andere groepsdoorbrekende activiteiten zoals tutorlezen, groepsdoorbrekende creamiddag en inzet
mediatoren zullen we na de zomervakantie weer gaan oppakken.
We laten de verschillende start- en eindtijden van de groepen deze laatste 2 weken van het schooljaar nog in
takt. Dit houdt dus in:
Verzamelen op plein: 8.30 uur Verzamelen op plein: 8.35 uur Verzamelen op plein: 8.40 uur
Naar binnen: 8.35 uur
Naar binnen: 8.40 uur
Naar binnen: 8.45 uur
Einde schooldag: 14.35 uur *
Einde schooldag: 14.40 uur*
Einde schooldag: 14.45 uur*
Groep 1/2A
Groep 3
Groep 5
Groep 1/2B
Groep 4
Groep 7
Groep 4/5u
Groep 6/7u
Groep 8B
Groep 6
Groep 8A
Groep 7/8u
*Op de woensdag is dat respectievelijk: 12.35 uur, 12.40 uur, 12.45 uur.
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Wenmoment
Op woensdag 7 juli, van 11.30-12.30 uur, houden we ons jaarlijkse wenmoment. In dat uur schuiven de
leerlingen door naar de volgende groep om alvast te wennen aan de groep, de leerkracht en het klaslokaal
waar ze volgend schooljaar komen te zitten. Ook de nieuwe leerlingen, die volgend schooljaar gaan starten,
zijn uitgenodigd om die ochtend erbij te zijn. Zo kunnen de leerlingen alvast kennis maken met de ‘nieuwe’
juf/meester en zien ze in welke leslokaal ze gaan starten na de zomervakantie.

Voorkom een zomerdip
Zomerdip??? Wat bedoelen we daarmee?
Voorlezen en interactief luisteren is belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, ook in de
zomervakantie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen terugvallen in
leesniveau. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekkere lange
zomervakantie te blijven lezen en voor te lezen.

Boek ’n trip! Gratis online bibliotheek app deze zomervakantie
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van
Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste verhalen
beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een
telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste
e-books en luisterboeken met de gratis online
Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de
bieb.
Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van
kinderen extra groot vanwege achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie
extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!
Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op digitaal
avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: leerlingen downloaden
simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met de online Bibliotheek-app.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
•
•
•
•
•
•

Elk boek drie weken lenen
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd
Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.
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Feestweek + intekenlijst hulp
In september is het zo ver! De feestweek voor het 125-jarig bestaan van basisschool Schreuder. Gedurende
deze week van maandag 20 t/m vrijdag 24 september zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden.
Waaronder oud Hollandse spelletjes, een schoolreisje, een vossenjacht en dergelijke. Hiervoor zoeken wij
nog ouders die willen helpen in de begeleiding en/of ergens bij kunnen ondersteunen. Mocht u tijd hebben
en ons kunnen helpen, dan kunt u zich door middel van onderstaande link opgeven.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdWjn0Uu84wpwr1uDGLuQ8PWZZEprZATtpTOcmUNcyzoEwzg
/viewform
Wij zien uw reacties graag tegemoetkomen.

OR werving klassenouder
Kom jij onze OR ook versterken?
Voor elke groep in onze school zijn er 1 of 2 klassenouders nodig die
medeverantwoordelijk zijn voor verschillende dingen die de school en
de kinderen aangaan; de grote feesten en activiteiten van het jaar
helpen organiseren, schoolreisjes helpen plannen of begeleiden en de
leraren helpen als het nodig is.
Eens per maand komen alle klassenouders bij elkaar via een virtuele call (ivm de corona beperkingen van de
afgelopen 1,5 jaar) of gewoon op school (voor ongeveer een uurtje in de avond), en bespreken zij de
diverse agendapunten.
Een klassenouder zijn is zeker een van de beste manieren om vrijwillig hulp aan te bieden en tegelijkertijd te
zien hoe erg dat gewaardeerd wordt door de directie van onze school, de leraren en de leerlingen zelf!
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Tessa Reef (OR voorzitter) tessareef@gmail.com of één van de
andere klassenouders.

GMR leden gezocht
Beste ouders,
Uw kind(eren) zit(ten) op één van de 29 scholen (33 schoollocaties) die deel uitmaken van
de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS). Door het College van Bestuur van
de stichting worden besluiten genomen die de kwaliteit van het onderwijs, de gang van
zaken op de scholen en de arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend en ondersteunend
personeel op de school van uw kind(eren) beïnvloeden. Veel van die besluiten moeten
worden geaccordeerd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), het centrale
overlegorgaan van AMOS. De GMR bestaat uit maximaal 12 personen: 6 personeelsleden en 6 ouders.
Bent u geïnteresseerd om mee te denken en te beslissen over de toekomst van AMOS? Dan is deelname
aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wellicht iets voor u!
Wat doet de GMR?
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De GMR praat en overlegt met het Bestuur, denkt mee, neemt initiatief, kijkt vooruit, denkt na over
consequenties van nieuw beleid, adviseert, toetst. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij recht op
instemming of advies op het beleid van AMOS.
Waarom zou u instappen?
Wilt u invloed hebben op besluiten die het beleid van AMOS raken, en daarmee indirect gevolgen hebben op
de school van uw kind(eren)? Kies dan voor de GMR. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of
ruggenspraak. Door ouders en personeelsleden die eerder zitting in de GMR hebben gehad werden onder
meer de volgende redenen genoemd:
- ‘Dankzij de GMR van AMOS leer ik veel over de achtergronden en structuur van het onderwijs in
Amsterdam en kan ik met andere ouders en personeel actief meedenken en meebeslissen over onderwerpen
die van invloed zijn op het onderwijs bij AMOS.'
- ‘Doordat de GMR en het CvB samen werken, samen doen, en samen de (leer)doelen bereiken vormen we
de basis van een sterk en financieel gezond AMOS en een goed werkklimaat voor personeel, ouders en
kinderen.’
- ‘Het is goed om zowel met ouders als personeel in de GMR te zitten, waarbij een ieder vanuit de eigen
beroepsgroep waardevolle adviezen kan geven. Daarnaast belichten ouders een kant van ons onderwijs waar
AMOS medewerkers van kunnen leren.’
Wat houdt het in?
- We vergaderen ca. 12 x per jaar, waarvan 5x samen met het College van Bestuur en 2x samen met de Raad
van Toezicht.
- Vergaderingen zijn op dinsdagavond (aanvangstijd 18.00 uur) en vinden plaats óf via TEAMS, of op de
Frankendaelschool (Hogeweg).
- Vooraf aan de vergadering worden diverse documenten ter voorbereiding gedeeld via de TEAMS app. Op
de vergaderingen wordt hierover gesproken en advies gegeven.
- U ontvangt een vacatievergoeding voor uw deelname en een reis- en onkostenvergoeding.
- De termijn voor deelname aan de GMR beslaat in principe drie jaar. We rekenen minimaal twee jaar op uw
deelname als u instapt.
Wat moet u doen?
Als u belangstelling hebt om deel te nemen aan de GMR, dan kunt u dit kenbaar maken door voor 28 juni a.s.
een mail te sturen aan het ambtelijk secretariaat van de GMR, via gmr_secretariaat@amosonderwijs.nl .
Vermeld in uw mail in ieder geval uw contactgegevens en de naam van de school van uw kind(eren). Verder
lezen wij graag een korte motivatie en een vermelding van uw kennis en expertise. Mocht u nog wat meer
informatie willen ontvangen, dan kan dat ook. Neem gerust contact op met Nils Bal, via nils.bal@gmail.com ,
of bel 06 10 05 77 31.
Procedure
Na sluiting van de reactietermijn zullen we ons buigen over de ontvangen reacties en zullen we u informeren
over de vervolgprocedure. Als er meerdere kandidaten zijn dan vacatures, dan zal er na de zomervakantie
een stemming worden georganiseerd onder de ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraden van
de scholen.
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We hebben op dit moment in ieder geval één vacature. Aarzel niet om te reageren!
We danken u alvast voor uw belangstelling en zien uw reactie graag tegemoet! Met vriendelijke groet,
Namens de GMR: Nils Bal, voorzitter GMR & Edith Tjaden, secretaris GMR

Teamindeling en personele wijzigingen
U heeft er lang op moeten wachten, maar hierbij geef ik u het overzicht van de indeling van de
leerkrachten voor volgend schooljaar. Daaronder vindt u een toelichting op de indeling:
Groep
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
1/2
Olga
Olga
Mirjam
Olga
Olga
3
Jacobien
Mirjam
Jacobien
Jacobien
Jacobien
4
Floor
Floor
Floor
Floor
Floor
5
Bettina
Ymke
Ymke
Ymke
Ymke
6
Melissa
Melissa
Melissa
Melissa
Melissa
7
Ellen
Ellen
-vacatureEllen
-vacature8
Nancy
Bettina
Bettina
Nancy
Nancy
4/5u
Nynke
Nynke
Nynke
Nynke
Nynke
6/7u
Pieter Jan
Pieter Jan
Pieter Jan
Pieter Jan
Pieter Jan
7/8u
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Toelichting:
We starten dit schooljaar met een forse groep 1/2, nl. 27 leerlingen. De groep 3 is juist erg klein, 10
leerlingen. Na de kerstvakantie, als het leesproces van groep 3 goed op gang is gekomen, gaan we een 2/3combinatie maken. Een aantal groep 2-leerlingen zullen dan in die 2/3-combinatie gaan werken, met hun
eigen groep 2-programma. In november zal er een ouderavond worden belegd over de 2/3 combinatie voor
de ouders van de 2/3.

Personele bezetting:
Er is een behoorlijk aantal wijzigingen in de teambezetting van het komende schooljaar.
• Meester Lars (groep 6) zal Schreuder gaan verlaten. Hij heeft voor het nieuwe schooljaar een
andere fulltime baan gevonden op de Visserschool, een AMOS- school.
• Juf Hester (groep 7/8u) heeft ook een andere uitdaging, buiten AMOS, gevonden en gaat na de
zomervakantie starten op de Europaschool.
• Juf Anna (groep 7) heeft de opleiding voor HB-specialist afgerond. Zij zal na de zomervakantie fulltime
gaan starten in 7/8u. Door deze wijziging is er een vacature ontstaan naast juf Ellen in
groep 7. Momenteel zijn we nog bezig om daar een goede leerkracht voor te vinden.
• Juf Lara (6/7u en 7/8u) heeft de keuze gemaakt om niet meer terug te keren binnen AMOS-uniQ . Zij
gaat zich richten op haar eigen bedrijf. Meester Pieter Jan start daarom fulltime in groep 6/7u.
• Juf Roos (groep 4/5u) komt niet meer terug voor de klas. Zij zal binnen AMOS ondersteunende
werkzaamheden gaan verrichten. Juf Nynke is bereid gevonden om fulltime in groep 4/5u te werken.
• Juf Charlotte (groep 4/5u) heeft dit schooljaar het zwangerschapsverlof van juf Roos ingevuld. Zij gaat na
de zomervakantie aan de slag op De Rivieren, een AMOS- school.
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• Juf Evelyn (groep 5) zal na de zomervakantie niet voor de groep gaan starten. Zij zal binnen de school

ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten, zodra haar gezondheid dat toelaat.
• Meester Bram (vakleerkracht bewegingsonderwijs) heeft binnen AMOS een andere baan geaccepteerd.
Hij gaat vier dagen werken op de Immanuelschool. Momenteel zijn we in gesprek met een paar kandidaten
die de gymlessen van Bram kunnen overnemen.
• Juf Annemieke (administratief medewerker) gaat na de zomervakantie volledig aan de slag op de
Poseidon, waar ze al drie dagen werkzaam is. Annemieke zal daar de administratieve taken rondom AMOSuniQ uitvoeren.
• Meester Stef, de conciërge, zal met ingang van het nieuwe schooljaar nog alleen op de woensdag op
Schreuder werken. Hij zal de andere twee dagen werkzaam zijn op de Vijf Sterren, een AMOS- school.
Dit alles betekent ook dat we afscheid gaan nemen van juf Brechtje, die heeft ingevallen voor juf Lara en ook
van meester Wilko, die vanaf november in groep 5 heeft gewerkt als vervanging van juf Evelyn. We zijn blij
met hun motivatie en inzet in de afgelopen maanden om elke dag weer die verantwoordelijkheid voor de
groep op te pakken!

Afscheid groep 8
Net als het afgelopen schooljaar zal het afscheid van groep 8 anders dan
andere jaren verlopen. Ondanks dat het geen traditionele afscheidsavond met
ouders en familie wordt, gaan we er wel een mooie dag van maken!
De kanjers van groep 8 hebben een rol gespeeld in de afscheidsfilm: Het
magische horloge. We zijn natuurlijk allen benieuwd naar het eindresultaat.
Op dinsdag 6 juli mogen we eindelijk genieten van het eindresultaat. We
gaan dan in de middag, met de hele school, naar de film kijken!
Aan het einde van de schooldag gaan we met de hele school de groep 8 leerlingen uitzwaaien. We zullen vanaf de bovenste trap tot aan de uitgang groep
8 toezingen en gedag zeggen.
De ouders van groep 8 is gevraagd om vanaf 14.45 uur even op het schoolplein te
blijven zodat we ook als team afscheid kunnen nemen van de leerlingen en de
ouders van groep 8!
En hoe we dat gaan doen…? Ja, dat is een verrassing. Maar zij zullen zeker wel in
het zonnetje worden gezet!

Uitstroom groep 8
Elk jaar geven we de behaalde resultaten van de eindtoets weer van onze groep 8-leerlingen. De gemiddelde
score van de eind-cito is 536,55. Het landelijke gemiddelde is een score van 535. Dat hebben onze 40
leerlingen uit groep 8 heel goed gedaan.
Hieronder ziet u in percentages de uitstroom naar het V.O.
Uitstroom-regulier
Groep 8-uniQ
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Praktijk
Vmbo B
9,7%
Vmbo K
13%
Vmbo B/K
Vmbo T
16,1%
Vmbo T/ havo
6,5%
Havo
19,3%
Havo / VWO
19,3%
VWO
13%
100 %
We zijn trots op de resultaten die onze leerlingen hebben behaald. De leerlingen van groep 8 komen allemaal
terecht op een V.O.-school waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.
We wensen hen allen heel veel succes en veel geluk op hun vervolgschool.

Groen bezig
Ook op Basisschool Schreuder proberen wij bewuster om te gaan met het milieu en de kinderen daarbij te
betrekken. Een aantal voorbeelden van waar wij ons dit schooljaar mee bezig hebben gehouden:
• Plaatsing van zonnepanelen op het dak van de school. Komend
schooljaar komt er een monitor in de hal zodat wij allemaal
kunnen zien wat dit oplevert.
• Gebruik van volledig CO2 neutraal geproduceerd kopieerpapier
met EU Ecolabel
• Hergebruik van zeepflesjes door deze na te vullen
• Gebruik van papieren handdoekjes van recycled papier
• Hergebruik van verouderd lesmateriaal door dit naar
Surinaamse scholen te sturen die dit goed kunnen gebruiken
• Kinderen informeren over plastic afval dmv een Plastic Whale boottochtje waarbij plastic - door de
kinderen- uit de Amsterdamse grachten wordt gevist. Een geweldig leuke en leerzame excursie van
groep 7/8U.
We zijn goed op weg, maar er zijn nog veel meer plannen, waaronder een groen sedumdak.
Wij houden u op de hoogte!

Gevonden voorwerpen
In de afgelopen weken hebben wij diverse kledingstukken en andere spullen gevonden. Herkent u iets van
uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 2 juli een mailtje met omschrijving/naam & groep van uw kind naar
administratie.schreuder@amosonderwijs.nl, wij zullen het voorwerp aan uw kind meegeven.
Op 7 juli brengen wij de gevonden voorwerpen naar een goed doel.
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KDV Kleintje Zuid
Beste ouder(s), verzorger(s)
Wij zijn al weer druk bezig samen met ons team een super tof vakantieprogramma te
organiseren voor onze KleintjeZuid kinderen boordevol sportieve, creatieve en educatieve
activiteiten, speurtochten, workshops en trips naar het Vondelpark, Amsterdamse Grachten,
Amstelpark, Artis, en de omliggende Musea in de achtertuin van het Rijksmuseum op het
Museumplein!
Zomervakantie KleintjeZuid Museumkwartier 2021 start van maandag 12-07 t/m vrijdag 20-08
Welkom in Europa!
Nu de grenzen langzaam weer open gaan leek het ons leuk om de kinderen dit jaar “mee op reis te nemen”
naar verschillende , hoofdsteden, landen en een eiland in Europa!
Een kleine impressie :)…….
We beginnen onze reis in Parijs, de stad van de liefde, bezoeken de Notre Dame, Sacré- Coeur, schilderen op
Montmartre, picknicken aan de voet van de Eifeltoren en we zingen Franse chansons , volgen de Tour en bakken
verse Croissants en Madeleines. Via Madrid, Ibiza, Kopenhagen en Italië eindigen we in ons eigen Mokum.
Amsterdam écht ontdekken dat doe je vanaf het water! Een rondvaart door de wereldberoemde grachten, een
bezoek aan Rembrandts Nachtwacht , sport en spel om de hoek op het Museumplein, we bakken Hollandse
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pannenkoeken en onze KleintjeZuid artiesten maken samen met professionele graffitispuiters @Graffitifun een
kunstwerk op de tuinmuur van onze locatie!
“Elke dag een feestje” tijdens de zomervakantie in het Museumkwartier! Zijn uw kinderen ook van de partij?
Schrijf u in voor ons vakantieprogramma, u kunt vaste dagen afnemen maar ook kiezen voor een flexibele
Vakantie Strippenkaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Planning en Plaatsing per email
Planning@KleintjeZuid.nl of telefoon 020-2089920

Het team van basisschool Schreuder wenst iedereen een heerlijke, rustige,
ontspannen, relaxte, mooie, fijne, gezellige zomervakantie!

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 /5U)

Ouderraad:
Tessa Reef/voorzitter: tessareef@gmail.com
Alle klassenouders hebben zitting in de
Ouderraad
Vertrouwenspersoon AMOS:
Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl
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