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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 

• Ouderkamer 

• Schoolfotograaf 

• Lootjes trekken 

• Schreudertheater 

• Crea middag 

• Sportstimulering 

• Swip Swap app 

• Gevonden voorwerpen

 

 
Belangrijke data  
 

Di. 02-11 Ouderkamer  

Wo. 03-11  Schoolfotograaf  

Vr. 05-11 Schoolfotograaf  

Ma. 15-11 Lootjes trekken gr 5 t/m 8  

Wo.17-11 Schreudertheater  

Do. 18-11 Creamiddag  

Do. 25-11 Creamiddag  

Vr. 26-11 Nieuwsbrief 4 uit 

 

 

 

 

Ouderkamer 

Op 2 november hebben we een Ouderkamer inloop. Dit keer zal de koffie en thee niet in de hal worden 

uitgedeeld maar op het plein, voor schooltijd. Alle 

ouders en verzorgers zijn van harte welkom wat te 

komen drinken en het gesprek aan te gaan op het 

plein over school/onderwijs en opvoeding. 

Blijf napraten en ontmoet elkaar!    

Hopelijk tot dan!  

Met vriendelijke groet,  

Sascha ( KDV Kleintje Zuid) en Mirjam ( Schreuder)   
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Schoolfotograaf 3 & 5 november 

Op 3 en 5 november komt de schoolfotograaf langs bij Schreuder. Op 3 november -vanaf 9.00u- worden de 

broers/zussenfoto’s gemaakt en later in de ochtend de groep 8 afscheidsfoto. Ouders van groep 8 leerlingen 

krijgen hier nog apart informatie over. 

Op 5 november -vanaf 9.00u – worden de groeps- en portretfoto’s gemaakt. Ongeveer 3 weken later krijgt u 

via de leerkracht een ticket met inlogcode/wachtwoord waarmee u zelf de foto’s online kunt bestellen en 

betalen. Meer info vindt u op: www.planbfotografie.nl 

De fotografie zal plaatsvinden in de gymzaal, op 5 november komen de gymlessen dan ook te vervallen. 

 

Lootjes trekken gr 5 t/m 8 

Hij komt, hij komt… 

Vanaf maandag 8 november zullen wij via het 

Sinterklaasjournaal de komst van Sinterklaas volgen dit jaar. De 

groepen 5 t/m 8 regulier en 4 t/m 8 unIQ zullen van tevoren een 

lootje trekken -op 15 november- om op die manier de Sint en 

zijn Pieten te helpen. Ze maken een mooie surprise met een rijm 

voor elkaar en kopen daar natuurlijk een leuk cadeautje bij. 

Misschien kunnen de kinderen alvast nadenken over wat zij op 

hun verlanglijstje willen zetten? Het gaat om een bedrag van 

ongeveer €5,-. 

We hebben de Sint en een paar Pieten ook uitgenodigd om op 

vrijdag 3 december langs te komen op basisschool Schreuder. We begrijpen natuurlijk dat hij het die dag heel 

druk heeft, dus het is nog even afwachten of hij tijd heeft… Die dag hebben de kinderen school tot 14.15 

uur!!  De Sintcommissie 

 

 

Schreudertheater 

 

Woensdag 17 november is het eerste Schreudertheater van dit jaar. 

De kinderen geven een presentatie over een onderwerp, waar ze in de klas 

mee bezig zijn. Dit kan vertellend, in de vorm van een werkstuk, een lied, een 

toneelstuk, knutselwerk, enz. 

De presentatie is in de hal en zal uit 4 shifts bestaan.  

Elke groep verzorgt een presentatie van ongeveer 8 minuten (Dus wees op 

tijd!) 

 

Rooster: 

Blok 1: 9.40- 10.10  gr. 1, gr. 4/ 5u en gr.8  

10.15- 10.45 pauze 

Blok 2: 10.50- 11.20 gr. 2, gr, 5 en gr. 6/ 7u 

Blok 3: 11.25- 11.55 gr. 3 , gr. 4 en gr. 7 

Blok 4: 12.00- 12.30 gr. 6 en gr. 7/ 8u 

 

U bent van harte welkom om te komen kijken! 

Als u wilt komen kijken, kunt u plaatsnemen achter de kinderen, op de trap of boven bij de balustrade. In 

verband met de privacy willen wij u vragen, alleen foto’s van uw eigen kind te maken. 

http://www.planbfotografie.nl/
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Creamiddag 18 & 25 november 

Het zijn de krenten in de pap. De groepsdoorbroken Creamiddagen behoren tot de leuke lessen die de 

kinderen zich van hun basisschoolperiode zullen kunnen herinneren. 

Op 18 en 25 november is het weer zo ver. We gaan weer schoolherinneringen maken. Op 18 en 25 november 

zullen de leerlingen 'werkjes' maken, die de school in de decembermaand zullen opfleuren c.q. omtoveren.  

Sportstimulering 
Onze school neemt deel aan een sportstimuleringsprogramma van de gemeente Amsterdam. Onderdeel 
daarvan is het gebruik van een leerlingvolgsysteem over bewegen. Via deze brief informeren wij u over het 
leerlingvolgsysteem van dit sportstimuleringsprogramma. 

Bewegen is belangrijk 

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen 

voldoende bewegen en daarom stimuleren we 

leerlingen om deel te nemen aan sport- en 

beweegactiviteiten. Ook op grond van de wet 

hebben wij een taak om sporten en bewegen te 

stimuleren. We werken samen met de gemeente 

Amsterdam om het sportaanbod tijdens en na 

schooltijd te organiseren. Om dit goed in te richten is het nodig om de beweegontwikkeling van de leerlingen 

in kaart te brengen.  

Wat is het leerlingvolgsysteem? 

Het leerlingvolgsysteem is een digitaal registratiesysteem waarin de gymdocent de beweegontwikkeling van 

kinderen uit groep 3 tot en met 8 noteert. Met deze gegevens kan de gymdocent zien hoe een kind zich 

ontwikkelt en kan de gymdocent een passend sportaanbod bieden. 

Welke gegevens staan er in het leerlingvolgsysteem? 

Ieder jaar wordt een sportinterview en beweegtesten afgenomen bij de kinderen uit groep 3 tot met 8 om de 

beweegontwikkeling te kunnen volgen. De resultaten worden in een digitaal leerlingvolgsysteem vastgelegd. 

Er wordt bijvoorbeeld gevraagd: 

Of uw kind aan zwemlessen heeft deelgenomen en het hoogst behaalde zwemdiploma 

Of uw kind lid is van een sportvereniging 

Of uw kind meedoet aan naschoolse sport en welke sport hij/zij graag zou willen doen 

Voldoet het leerlingvolgsysteem aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)? 

Ja. De gegevens worden opgeslagen in een systeem dat voldoet aan de beveiligingsrichtlijnen die de AVG 

stelt. Alleen de gymdocent kan op kindniveau de gegevens bekijken. U kunt de gegevens te allen tijde inzien 

als u dat wilt. Ook kunt u de gegevens laten corrigeren of verwijderen. U kunt dit soort verzoeken doen aan 

de (gym)leerkracht van uw kind. Deze gegevens worden bewaard in het leerlingvolgsysteem totdat de 

leerling van school af is. 

Gegevens van uw kind niet in het leerlingvolgsysteem? 

Neem contact op met de (gym)leerkracht van uw kind als u niet wilt dat de gegevens worden opgeslagen in 

het leerlingvolgsysteem. Als u geen bezwaren heeft, hoeft u dus niet te reageren. Als u op een later moment 

toch bezwaren heeft dat de gegevens van uw kind worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, dan kunt 

u dit doorgeven aan de (gym)leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet, Danny Bast- gymleerkracht, danny.bast@amosonderwijs.nl 
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Swip Swap app 
De geur van pepernoten hangt alweer geruime tijd in de lucht en pakjesavond staat bijna voor de deur. 
Iedereen gaat weer in de vijfde versnelling om alle cadeaus op tijd ingepakt en wel in huis te halen en dat 
gaat niet altijd zonder stress. Daarnaast draait de pinpas overuren en de feestmaand is al zo kostbaar. Maar 
waarom nieuw kopen, als je ook kunt ruilen? 

Swip Swap is dé app om speelgoed in jouw buurt ruilen. Ruilen gaat via de 

Swip Swap app en de Swip Swap ruilspots in Nederland. Je uploadt je 

speelgoed in de app, waarna je met anderen uit jouw directe omgeving op 

een ruilspot kunt afspreken om je fysieke ruil te verzilveren. Hiervoor hoef 

jij als ouder alleen maar de Swip Swap app te downloaden! Dit is niet alleen 

goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. 

Ook kun je jouw eigen Swip Swap ruilspot en/of ruilmarkt opzetten, en zo 

nog meer duurzame impact maken. Hoe meer ‘swappers’ in een wijk, hoe 

meer mensen ‘nieuw’ speelgoed met elkaar kunnen gaan ruilen, en hoe 

groter de duurzame ruil-beweging! Zo maken we tweedehands eerste keus. 

Help jij mee om Swip Swap bekend te maken in jouw buurt? Vraag alle ouders die je kent om de Swip Swap 

app te downloaden, of zet jouw eigen ruilspot of ruilmarkt op! Ga voor meer informatie naar 

www.swipswap.nl/swapsint. 

 

Gevonden voorwerpen 
Hierbij de gevonden voorwerpen t/m 25 oktober. Herkent u iets van uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 12 

november een mailtje met omschrijving/naam & groep van uw kind naar 

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

mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
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Op 24 november brengen wij de gevonden voorwerpen naar een goed doel. 

 

 

 
 
  

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 26 november 2021 

 

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 (ondersteuning UnIQ) 

Ouderraad: 

Tessa Reef/voorzitter: tessareef@gmail.com 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 

 

 


