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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 

• Algemene Ouderavond di. 31-08 

• Informatieochtend per groep 

• Feestweek 125-jarig bestaan Schreuder 

• Start/KOM-gesprekken 

• Naschoolse Activiteiten Aanbod 

• Schoolkamp groepen 8 

• Sportevenement 

 

Algemene Ouderavond 

Op dinsdagavond 31 augustus houden we weer een algemene ouderavond. In de link kunt u aangeven of u 

daarbij fysiek aanwezig wilt zijn of liever digitaal: 

https://forms.office.com/r/1ki0ce6Hht 

Bij een fysieke opkomst van meer dan 15 personen zal de ouderavond geheel digitaal zijn (vanwege het 

hanteren van de 1,5 meter onderlinge afstand).  

De ouderavond op dinsdag 31 augustus start om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. 

Op deze avond krijgt u informatie over:  

- De nieuwe missie van Schreuder (zie bovenaan Nieuwsbrief) 

- De Vreedzame School 

- Eten en drink beleid 

Voor koffie/ thee wordt gezorgd. Fijn als u erbij bent! 

 
Informatieochtend per groep 

In de eerste weken van september houden wij voor elke groep een INFORMATIEOCHTEND.   

Door de corona-maatregelen kunnen er helaas nog geen groepen ouders de school in. Daarom zullen de 

leerkrachten ieder op hun eigen manier een presentatie of video-opname maken waarin zij vertellen wat de 

leerlingen van hun groep gaan leren in dit schooljaar. Op de geplande info-ochtend wordt u door de 

leerkracht uitgenodigd om via een livestream aanwezig te zijn voor het stellen van vragen of verduidelijking 

te vragen aan de leerkracht. Dit gebeurt op de aangegeven datum vanaf 9.00 tot 10.00 uur. Hieronder vindt u 

de data van de informatieochtenden per groep: 

Groep 1 en 2 Maandag 6 september 

Groep 3 Donderdag 9 september 

Groep 4 Dinsdag 7 september 

Groep 4/5 Vrijdag 17 september 

Groep 5 Vrijdag 10 september 

Groep 6 Maandag 13 september 

Groep 6/7 Donderdag 16 september 

Groep 7 Dinsdag 14 september 
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Groep 7/8 Vrijdag 10 september 

  

Extra informatie voor de groepen 3 t/m 8: 

De leerlijnen (doelen per vakgebied per leerjaar) kunt u terugvinden op het besloten deel van de 

schoolwebsite: www.basisschoolschreuder.nl-> Ouders -> Documenten/Schreudervlog. In de mail van deze 

Nieuwsbrief stuur ik u het wachtwoord om in te loggen. 

Het doel van deze informatieochtend is om u als ouder meer te betrekken bij de school en de doelen waar 

aan gewerkt wordt met uw kind.  

Op deze wijze kunnen ouders ook onderling met elkaar in contact komen. Vorig jaar bleek deze wijze van 

informatieverstrekking zeer succesvol! U krijgt van de groepsleerkracht nog een aparte uitnodiging voor de 

informatieochtend van de eigen groep. We hopen op een hoge deelname!  

 

Voor de groepen 8 is geen informatieochtend gepland. Zij zullen een aparte bijeenkomst hebben op 

maandag 25 september om 17.30u. Deze bijeenkomst staat in het teken van “voorlichting voortgezet 

onderwijs”. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

 

Feestweek 125-jarig bestaan Schreuder 

De week van 20 september t/m 24 september staat volledig in het teken van het 125-jarig 

bestaan van basisschool Schreuder. Basisschool (Instituut) Schreuder is opgericht in 1896 door 

de Amsterdamse onderwijzer en pedagoog J.Th.R. Schreuder (1870-1952), die in 1896 een 

bestaande school aan de Vossiusstraat overnam. Na zes jaar verhuisde de school naar de Jan 

Luijkenstraat 19, waar nu nog de naam 

‘Instituut Schreuder’ in een tegeltableau de gevel siert. In 

de jaren twintig van de vorige eeuw werd het toenmalige 

gebouw aan de Van de Veldestraat in gebruik genomen.  

 

Onder leiding van dhr. Schreuder breidde de school zich gestaag uit en omvatte zij op een gegeven moment 

een kleuterschool, een lagere school, een MULOschool en een drie-jarige HBS. Een heus instituut. 

Het ideaal van Schreuder was een school, of eigenlijk een combinatie van scholen, waar door middel van 

kleinere (gemiddeld 26/27 kinderen; gemiddelde Museumkwartier 33/35 kinderen) klassen en een 

ononderbroken begeleiding van de jeugd van 4 tot 15 jaar de condities voor goed onderwijs optimaal zouden 

zijn. 

In 1935 volgde A.J. Schreuder (1910-1980) zijn vader op als hoofd van Instituut Schreuder en hij zou dit tot 

1975 blijven. Na 1975 waren er geen ‘Schreuders’ meer die J.TH.R. en A.J. Schreuder konden opvolgen. Sinds 

het schooljaar 2014-2015 is Femmie van Brenk de directeur van Instituut Schreuder. Zij is de zevende 

directeur in meer dan honderd jaar. 

 

In de loop der jaren werden de HBS en de MULO losgemaakt van Schreuder. De basisschool (de lagere school 

en kleuterschool samen) ging alleen verder, maar werd in 1989 weer versterkt met een Kinderdagverblijf.  

 

Om het 125-jarig bestaan van de school (één van de oudste basisscholen van Amsterdam!) onder de 

aandacht te brengen organiseren we een feestweek met de volgende activiteiten voor de leerlingen: 

Maandag: Opening op het plein en een ‘geschiedenis-opdracht’ 

Dinsdag: Bezoek Muiderslot (groep 1 t/m3) en Archeon (alle groepen 4 t/m 8) 
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Woensdag: Oud-Hollandse spelletjes circuit  

Donderdag:Theatervoorstelling presenteren “Van Kastelen en 

Minstrelen” 

Vrijdag: Vossenjacht 

 

 

 

Er stond ook een receptie gepland voor oud-personeelsleden en oud-leerlingen van Instituut Schreuder. 

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen (bij meer dan 75 personen moet er getest worden voor 

toegang) hebben we helaas moeten besluiten deze activiteit te laten vervallen.  

Meer informatie over deze superfeestweek wordt in een aparte mail naar u gestuurd.  

   

 

Start-KOM- gesprekken 

In de komende dagen krijgt u via de informatieochtenden informatie over wat uw zoon/ dochter allemaal 

gaat leren dit schooljaar. Daarna kunt u intekenen voor een Start-KOM-gesprek. De leerkracht stuurt u 

daarvoor een mail. Deze gesprekken vinden plaats in de periode van 17 september t/m 8 oktober.  

KOM staat voor: Kind-Ouder-Medewerker. In dat gesprek gaat het om kennis maken met elkaar, wensen en 

verwachtingen naar elkaar uitspreken, de afspraken van het vorige schooljaar doorlopen en ook afspraken 

maken over de wijze en de frequentie van communiceren tussen thuis en school.   

  
De school houdt twee ‘vaste’ gespreksmomenten met ouder en kind: het Start/KOM-gesprek in oktober en 

het KOM-gesprek in februari (n.a.v. het portfolio). Daarnaast kan een ouder ervoor kiezen om tussentijds 

geïnformeerd te worden. Dit kan door middel van: 

-een e-mail (initiatief ligt bij de ouder!),  

-een telefonische update  

-en/of nog een extra gesprek.  

Bij het Start/KOM-gesprek maakt u met de leerkracht daar afspraken over. (Let wel: u wordt door de 

leerkracht sowieso geïnformeerd als er iets opvallends aan de hand is.) Indien er in de thuissituatie iets 

gebeurt dat van invloed is op uw kind, dan worden wij daar graag van op de hoogte gesteld.  

  

Dit houdt in dat we geen portfoliogesprekken houden aan het eind van het schooljaar (uitzonderingen daar 

gelaten). Deze zijn eigenlijk verplaatst naar het begin van het schooljaar. Wel krijgt uw zoon/dochter aan het 

einde van het schooljaar het schoolportfolio mee naar huis. 
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Naschoolse Activiteiten Aanbod 

Voor dit schooljaar gaan we de naschoolse activiteiten weer opstarten. Door corona zijn deze activiteiten 

sinds de kerstvakantie vorig jaar ‘on hold’ gezet. 

• Vanaf maandag 27 september a.s. gaat schaakmeester Tom Kerkhoff 

weer starten met naschools schoolschaken. Dit gebeurt op maandag van 

14.45-16.00 uur (direct na schooltijd). Het schoolschaken vindt plaats in 

het tussenlokaal op de 2e verdieping. Leerlingen vanaf groep 4 kunnen 

zich hiervoor aanmelden bij Tom Kerkhoff via e-mail: 

tomkerkhoff.schaken@gmail.com  

• Rondom de kerstvakantie zal Mad Science weer een cursus wetenschap en techniek gaan verzorgen 

voor leerlingen vanaf groep 3. De  cursus is van dinsdag 7 december 2021 t/m dinsdag 15 januari 

2022 (zes keer op dinsdagmiddag), van 14.45-16.00 uur. U kunt zich daarvoor te zijner tijd opgeven 

via de website:  www.nederland.madscience.org.  Ook deze activiteit vindt plaats in het tussenlokaal 

van de 2e verdieping. 

• Op de woensdagmiddag zal Movendi weer een sportieve activiteit gaan organiseren in onze gymzaal 

voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw. Ze gaan starten na de feestweek, op woensdag 29 

september a.s. Meer info volgt. 

• Op de donderdagmiddagen, van 14.45-16.00 uur, zal Combiwel  een sportieve activiteit organiseren 

in de gymzaal. Deze starten meestal pas na de herfstvakantie. Wel handig om hier alvast rekening 

mee te houden.  Ook hierover komt nog meer info. 

 
Schoolkampen groep 8 

De groepen 8 gaan van woensdag 15 t/m vrijdag 17 september 
op schoolkamp naar de Paasheuvel in Vierhouten. De ouders 
van groep 8 krijgen via de groepsleerkracht de verdere 
informatie over het schoolkamp. De groep 7 van groep 7/8u 
zal gedurende deze dagen gewoon les krijgen.    
 

 
 

 
 
 
Sportevenement 
Trap het schooljaar en nieuwe sportseizoen af met de sportieve familiedag van Decathlon 
Rijd jij je gezin geregeld naar de sportclub of uitwedstrijd? Slingeren de sporttassen in het rond, worden de 
wasbeurten regelmatig gedaan en stond de televisie deze sportzomer non-stop aan? Dan is Decathlon’s 
sportieve familiedag op woensdagmiddag 1 september iets voor jullie! Het sportmerk daagt jullie als gezin uit 
om mee te doen aan een sportieve dag vol clinics bij VRA Cricket Club in Amsterdam. Extra leuk: tijdens deze 
bijzondere dag mogen alle deelnemers een fonkelnieuwe sportoutfit uitzoeken! 
  
Sportief met het hele gezin 
Om het sportseizoen in te luiden, organiseert Decathlon een sportieve familiedag. Tijdens het event kiezen 
deelnemers een eigen sportoutfit uit en gaan ze met elkaar de sportieve strijd aan. 
  
 

mailto:tomkerkhoff.schaken@gmail.com
http://www.nederland.madscience.org/
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Leer van Nederlandse topsporters 
Naast het sporttoernooi, krijgen de deelnemers de kans om te leren van Nederlandse profs. Zo zullen er 
verschillende clinics worden gegeven, waardoor de kinderen en ouders de fijne kneepjes van de sporten leren.  
  
Wil jij meedoen aan de sportdag van Decathlon? Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier. Er is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. Zorg daarom dat je aanmelding zo vroeg mogelijk binnen is. Na je 
aanmelding ontvang je een email met verdere informatie omtrent het event.  
 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op donderdag 30 september 2021 

 

 

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 
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