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Schreuder is een veelzijdige basisschool in Amsterdam-Zuid, succesvol in het geven van goed   
onderwijs door het verbinden van kinderen, kennis en werelden. 

In deze nieuwsbrief 

• Eerste schooldag op maandag 23 augustus 

• Personele wijzigingen 

• Corona-maatregelen 

• Roosters: gym en pauzetijden 

• Gezond eten en drinken 

• Vakantierooster 2021-2022 

 

Eerste schooldag 

We gaan maandag weer beginnen en we hebben 

er reuze zin in!  

Alle leerkrachten hebben de lokalen weer 

superstrak ingericht. Ook is er weer wat 

gerenoveerd in het schoolgebouw. De 

buitenboel is geschilderd, de trappengang heeft 

opnieuw een lik verf gekregen en we hebben 

mooie ijzeren lamellen voor de ramen van de hal 

gekregen. Heel handig bij zonnig weer.  

 

Maandag a.s. worden alle leerlingen om 8.35 uur op het plein voor de school verwacht. Alle juffen 

en meesters komen dan naar buiten. 

Op het plein staan vakken getekend. Voor elke groep is een vak. De kinderen verzamelen zich in een 

rij in het vak van hun groep. De ouders wordt gevraagd om langs de gevel aan de overzijde van de 

straat (achter de brede rode rand in het straatwerk) of achter het speeltoestel  te wachten.  

We openen het schooljaar op het plein met alle groepen en alle ouders met de Vreedzame School, 

want: Wij horen bij elkaar! 

 

Na de opening van het schooljaar zullen de groepen onder begeleiding van de leerkracht naar 

binnengaan.  

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om met uw kind de school in te gaan, vanwege de smalle 

gangen. Onderling afstand houden van 1,5 meter is nog steeds een geldende afspraak.  

 

Let op: vanaf maandag gaan alle groepen om 8.40 uur naar binnen om zo om 8.45 uur te starten 

met de les. Alle groepen gaan ook pas om 14.45 (op woensdag 12.45 uur) naar buiten. We werken 

dus niet (meer) in cohorten, maar houden één begin- en één eindtijd aan. Alleen de kleutergroepen 
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1 en 2 zullen 5 minuten eerder naar buitengaan om uit het gedrang van de oudere kinderen te 

blijven. Uiteraard blijven de kleuters bij hun juffen totdat ze zijn opgehaald.  

 

 
Personele wijzigingen 

Hieronder ziet u de indeling van de groepen en de leerkrachten. Voor de zomervakantie hebben de 

kinderen al een beetje kunnen wennen aan de leerkracht, de groep en het lokaal. 

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1  Ymke  Arfa Arfa Arfa  Arfa 

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  Loek  Ellen   Loek 

8   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  

 

Behalve de groepsleerkrachten is er ook ondersteunend personeel werkzaam op Schreuder. 

Hieronder vindt u de namen, de functie en hun werkdagen op Schreuder. 

Rebecca Verdellen- intern begeleider  Maandag-dinsdag-woensdag 

Ria van Gerven- intern begeleider uniQ  Maandag-vrijdag 

Roos Schouw- ondersteuner UniQ   Vrijdag 

Cristina Nijhoff- plusaanbod en Socrates  Dinsdag-vrijdag 

Yvonne Verhage- adm. medewerker   Maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag 

Stef Jacobs- conciërge    Woensdag 

 

Voor bewegingsonderwijs hebben we afscheid moeten nemen van Bram Hemelrijk. Gelukkig 

hebben we een nieuwe enthousiaste vakleerkracht bewegingsonderwijs kunnen aantrekken: Danny 

Bast. Hij zal zich in een volgende Nieuwsbrief aan u voorstellen.  

Ook Loek Seegers is een nieuw gezicht binnen Schreuder. Hij zal op woensdag en vrijdag werkzaam 

zijn in groep 7, als duo van juf Ellen. 

We wensen Danny en Loek een hele fijne start op Schreuder! 

 

Helaas gaat het met juf Evelyn (vorig jaar groep 5) nog niet zo goed vanwege Long Covid klachten. 

Voorlopig zal zij niet op school aanwezig zijn. We blijven contact met haar houden en wensen haar 

veel sterkte.  
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Persoonlijke noot van Femmie! 

Na 7 jaar als directeur werkzaam te zijn geweest op basisschool (Instituut) Schreuder ga ik 

Amsterdam en dus ook Schreuder verlaten. Uiterlijk 1 oktober a.s. ga ik starten als directeur op 

basisschool de Keijzerschool in Moerkapelle. Ik verlaat Schreuder met warme gevoelens voor de 

school, het team, de kinderen en de ouders, maar ook met het gevoel dat het zo goed is. Ik heb 

enorm veel zin in de uitdaging die mij in Moerkapelle wacht.  

Het bestuur van AMOS zal u verder op de hoogte stellen over de wijze waarop de directievoering na 

mijn vertrek zal worden vorm gegeven. 

Ik dank u voor het vertrouwen, de fijne en oprechte gesprekken en de steun, warmte en 

ondersteuning die ik in al die jaren van velen van u heb mogen ontvangen. 

 

Corona-maatregelen 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is het nog niet mogelijk om ouders mee naar binnen te laten 

gaan bij aanvang van de schooldag. Het is nog steeds van belang dat we 1,5 meter afstand kunnen 

houden als volwassenen en dat is in een volle school met smalle gangen erg lastig. Individueel 

kunnen ouders natuurlijk wel in school komen na schooltijd, wanneer er een afspraak is met de 

leerkracht. Een mondkapje is niet nodig, handen desinfecteren beneden in de gang wel. Ook laten 

wij de leerlingen gedurende de hele dag regelmatig hun handen wassen. 

 

Roosters: gym en pauzetijden 

Meester Danny zal op dinsdag en vrijdag de gymles verzorgen 

aan de groepen 3 t/m 8.  

De groepen 1 en 2 krijgen gymles van juf Olga op maandag en 

woensdag. 

 

 

De TSO-tijden voor tussen de middag zijn als volgt: 

12.00-12.30  Groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6  
12.30-13.00  Groepen 4/5u, 6/7u, 7, 7/8 u, 8  
De TSO wordt begeleid door juf Lucia Westerlink, TSO- coördinator.  
  

Gezond eten en drinken 

We vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, 

uitjes en bij het trakteren. Zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. Op school leren de 

leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo 

ontmoeten theorie en praktijk elkaar.   
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Kleine pauze   

De kinderen eten tijdens de pauzes 

gezond. Voor de kleine pauze van 

10.00u eten de kinderen:  

-vers fruit en/of groente,   

-noten (zonder toevoegingen),   

-gedroogd fruit,   

-yoghurt zonder suiker.   

De kinderen drinken water, thee (zonder suiker) of halfvolle melk, karnemelk, rijstmelk/sojamelk 

zonder toevoegingen, uit een zelf meegenomen beker.  

De kinderen eten GEEN koek, snoep of chips.  

Op de woensdag zitten de  kinderen een lange ochtend op school en voordat zij thuis zijn om te 

lunchen is het best een lange zit. Ze mogen op de woensdag fruit mee, en eten dat eerst op, daarna 

mogen ze nog een boterham eten, of een cracker/rijstwafel.  

Lunch 

Door voldoende te lunchen zijn kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De 

inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen.  

Een gezonde lunchtrommel bevat:   

-brood (bij voorkeur volkoren),   

-rauwkost en/of fruit.   

-crackers, rijstwafels met gezond beleg of naturel.  

De kinderen drinken thee, water of halfvolle melk, karnemelk, rijstmelk, soja melk zonder 

toevoegingen.  

Geen koek, snoep of chips. Een goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker en 

voorkomt uitdrogen. Het beleg laten wij aan de ouders over.  

 

Wanneer niet aan ons beleid wordt voldaan, gaat het meegenomen eten/drinken terug in de tas 

met een herinneringsbriefje. De leerkracht spreekt de ouder hierop aan. Het kind krijgt op school de 

eerste keer een cracker, we hopen dat het daarna niet meer voorkomt. Mocht het wel vaker 

voorkomen dan nodigen wij de ouder uit voor een gesprek met eventueel de directie.  

Verjaardag van de kinderen   

Vaak leeft een kind al maanden toe naar zijn/haar verjaardag en is het voor hem/haar het 

hoogtepunt van het jaar. Basisschool Schreuder is echter van mening dat de jarige centraal staat en 

niet de traktatie. Het ritueel van het jarig zijn zorgt voor het feest zoals bijvoorbeeld het liedjes 

zingen, de namaaktaart,  de kroon en de klassen rond gaan (gedurende de coronamaatregelen 

wordt de verjaardag alleen in de eigen groep gevierd). Op Schreuder vinden we dat belangrijker dan 

de traktatie zelf.  

 

Het trakteren houden we gezond en klein. Het is leuk als het meteen opgegeten kan worden.  

De leerkrachten geven graag het goede voorbeeld, wilt u ook voor de leerkrachten iets gezonds 

meegeven of hetzelfde als voor de kinderen?  
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Overleg van tevoren met de leerkracht over wat uw kind wil trakteren en op welke dag. Inspiratie 

nodig? Op school kunt u een traktatiewaaier vragen of kijk op www.gezondtrakteren.nl .   

 

Vakantierooster 2021-2022  

Hieronder ziet u het overzicht van de 

vakanties, vrije dagen en studiedagen voor dit 

schooljaar. U kunt deze dagen en ook andere 

activiteiten terugvinden in het ouderportaal 

van Parnassys. 

 

 

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  

Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022  

Hemelvaart/vrijdag  Do. 26 mei t/m vr. 27 mei 2022  

Pinksteren  Ma. 6 juni 2022  

Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022  

Studiedagen (leerlingen vrij)  Vr. 15-10-2021  
Vr. 18-02-2022  
Vr. 18-03-2022  
Wo. 06-04-2022  
Di. 07-06-2022  

Sinterklaasfeest  
Laatste schooldag  

Vr. 03-12-2021: kinderen zijn uit om 13.45 uur  
Vr. 15-07-2022: kinderen zijn uit om 12.00 uur  

 

Naschoolse activiteiten aanbod 

Bij het uitgaan van deze Nieuwsbrief is het aanbod van de naschoolse activiteiten op Schreuder nog 

niet rond. Zodra daar informatie over is, wordt u via de mail geïnformeerd. 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

Sophie de Wijs: lid 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

Roos Schouw (ondersteuning UniQ) 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

Alle klassenouders hebben zitting in de 

Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/

