
 

 

1 

 

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 

• Ouders in de school 

• Ouderkamer 

• Kinderboekenweek 

• WNT week 

• Mediatoren training 

• Dag van de voorschool 

• Laatste dag Schreuder 

• Van de MR 

• Foto “uit de oude doos” 

• Gevonden voorwerpen 

• Kleintje Zuid 

 

Belangrijke data  
Ma. 04-10  Start interim-directeur Henk Helder  

Di. 05-10  Dag van de Leraar  

Ouderkamer  

Wo. 06-10  Start Kinderboekenweek  

Vr. 08-10  Informatiebijeenkomst oriënterende ouders  

Ma. 11-10 t/m do. 14-10 WNT-week: Het Weer  

Wo. 13-10  Dag van de Voorschool  

Do. 14-10  Diplomering mediatoren  

Vr. 15-10  Studiedag team: alle leerlingen vrij  

Ma. 18-10 /m vr. 22-10 Herfstvakantie  

Ma. 25-10  Voorlichting V.O ouders gr. 8   

Vr. 29-10  Informatiebijeenkomst oriënterende ouders  
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Ouders in de school 

Nu de 1,5 meter afstand door de overheid is losgelaten, hebben we in het team besproken hoe we daar als 

school mee willen omgaan. We hebben gemerkt dat het zelfstandig de school in gaan gezorgd heeft voor een 

grotere zelfstandigheid bij met name de jongere kinderen. Ze kunnen zelf hun jas aan- en uittrekken, tas 

opbergen, eten- en drinkspulletjes regelen. Die zelfstandigheid willen we graag behouden, maar we vinden 

het ook belangrijk om ouders van de jongste groepen kennis te laten maken met het reilen en zeilen van een 

basisschool.  

Daarom hebben we de volgende afspraak gemaakt: de ouders van de groepen 1 t/m 3 kunnen één keer per 

week met de groep van hun kind meelopen de school in. U kunt dan zien hoe zelfstandig uw kind al zijn/haar 

spulletjes kan opruimen. U levert dan uw zoon/dochter af bij het klaslokaal en hij/zij gaat dan alleen de klas 

in. Om 8.45 uur gaat de bel en gaan alle ouders de school uit. Mochten veel ouders op dezelfde dag mee naar 

binnen willen van de groepen 1 t/m 3 dan vragen we u om een andere dag te komen. 

Voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 is meelopen de school in niet nodig. De kinderen zijn daar 

zelfredzaam genoeg voor om dat zelf te kunnen.  

Voorlopig worden alle groepen nog wel om 8.35 uur door de leerkracht opgehaald van het plein.      
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Ouderkamer 

Interactief voorlezen. Wat is dat en hoe doe je dat?   

Dinsdag 5 oktober hebben we voor het eerst weer een ouderkamer op school! We zullen beginnen met een 

kopje koffie of thee. We gaan het hebben over “interactief voorlezen”. Bij deze willen we alle ouders en 

verzorgers van de onderbouw en KDV Kleintje Zuid uitnodigen voor de ouderkamer. We zullen er weer een 

leerzame en gezellige tijd van maken.  

Waar:                   Basisschool Schreuder, 1e verdieping, in de teamkamer/hal.  

Tijd:                      11.00 uur – 12.00 uur  

Voor wie:            Ouders/verzorgers van de onderbouw en het KDV.  

Wat:                     Interactief voorlezen  

Kortom een hele nuttige en leerzame ochtend. Hopelijk tot 

aanstaande dinsdag 5 oktober.  

Neem een prentenboek in je moedertaal mee!   

Mochten er ouders zijn die de ouderkamer graag digitaal willen 

bijwonen, dan is dat mogelijk!  

In dat geval graag een mailtje naar Mirjam Kane: mirjamkane@amosonderwijs.nl   

Met vriendelijke groet,  

Sascha (KDV Kleintje Zuid) en Mirjam (Basisschool Schreuder)   

Kinderboekenweek 

Kinderboekenweek 2021: ‘Worden wat je wil!’  

Van 6 tot 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van 

talentontwikkeling en het verkennen van beroepen. Want het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan 

komt, je kan worden wat je wil! Tijdens de Kinderboekenweek zullen de leerkrachten van alle groepen elke 

ochtend voorlezen aan de kinderen uit boeken die te maken hebben met talentontwikkeling en/of beroepen. 

Om het extra leuk te maken, lezen de leerkrachten niet alleen voor aan hun eigen groep maar worden de 

leerkrachten gehusseld en elke ochtend even voor een andere groep neergezet om voor te lezen.   

Op www.kinderboeken.nl/boekentips kunt u meer informatie over de Kinderboekenweek vinden. Ook vindt 

u hier boekentips voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. Wij hopen dat u thuis ook veel blijft lezen. Veel 

leesplezier!  

 

 

WNT week 

Van 11 oktober t/m 14 oktober 2021 is de eerste WNT-week (Natuur Wetenschap 

Techniek) van dit schooljaar. Het thema van deze WNT-week is 'Het Weer'. 

De kinderen zullen deze dagen in de eigen groep allerlei ontdekkingen doen middel 

van proefjes en experimenten. Ze gaan bijvoorbeeld zelf bliksem maken of leren hoe je 

een wolk kan maken. 

Van Natuur en Milieu Educatie hebben we prachtige leskisten te leen met allerlei 

apparatuur om het weer te meten. Weer of geen weer. 
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Mediatoren training 

Op onze school werken wij, sinds de invoering van De Vreedzame School met mediatoren. 

Hierbij staat conflictoplossing centraal.  Leerlingen worden opgeleid tot leerlingmediator, 

om schoolgenoten te helpen die niet zelf het conflict kunnen oplossen. Zij helpen de 

kinderen die dat willen en weer rustig zijn.  Het gaat hierbij niet om een ruzie. Alle 

leerlingen leren bij De Vreedzame School wat het verschil is tussen een conflict en een ruzie.   Door het 

werken met de Vreedzame School gaan wij ook mediatoren inzetten tijdens de pauzes van de kinderen.                                                 

Leerlingen uit de bovenbouw (groepen 7 en 8) kunnen solliciteren naar de rol van mediator. Uiteindelijk 

wordt een keuze gemaakt van leerlingen die kunnen voldoen aan het volgende profiel: 

• goed kunnen luisteren 

• het beste willen voor beide leerlingen die het conflict hebben (win-win- situatie) 

• de stappen volgens het stappenplan uitvoeren 

Een mediator werkt nooit alleen. Er zijn altijd 2 mediatoren op het plein aanwezig. Een mediator wordt nooit 

ingezet als er sprake is van: 

-een ruzie,  

-als het om meer dan 2 leerlingen gaat, 

-bij  pesten.  

In al deze gevallen wordt direct de leerkracht ingeschakeld. 

Indien uw zoon/dochter wil deelnemen als mediator dan krijgt hij /zij daar een training voor. Deze wordt 

verzorgd door juf Nancy (groep 8). Uiteraard zal daarvoor toestemming van de ouders worden gevraagd. 

   
Dag van de voorschool 

In samenwerking met KDV Kleintje Zuid doen we mee met de Dag van de Voorschool. 

Deze dag is bedoeld voor oriënterende ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3 jaar. 

Ouders kunnen vrijblijvend de school binnen lopen en krijgen dan informatie en een rondleiding. 

Willen jullie ouders met jonge kinderen in jullie omgeving hierop attenderen?  

Bij voorbaat dank!  

Sascha (Kleintje Zuid) en Mirjam (Schreuder) 

    

Laatste dag Schreuder 

Beste ouders en verzorgers van Schreuder,  

 

Mijn allerlaatste Nieuwsbrief voor u. Vandaag, donderdag, ben ik bij alle groepen langs geweest om hen dag 

te zeggen, een klein presentje aan ieder kind te geven en een groepscadeau. Heerlijk om al die gezichten nog 

een keer te zien. Ik ken ze (bijna) allemaal en zij kennen mij. Ze zitten in mijn hart, net als de teamleden 

en velen van u.  

 

Ik kijk terug op zeven intensieve, maar mooie jaren. Wat is er veel bereikt! De Vreedzame School heeft zijn 

intrede gedaan (2015) en zit als het ware in de voegen van het gebouw: wij zíjn de Vreedzame School! Samen 

met het voormalige KDV Schreuder is er sinds 2015 een naschools programma voor onze leerlingen 

gekomen, waarbij inmiddels schoolschaken en Mad Science vaste onderdelen zijn. Daarnaast is Engels een 

taal dat vanaf groep 1 wordt gegeven (2016) en Spaanse les is al een aantal jaren een onderdeel van het 
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curriculum van de school vanaf groep 5 (2017). Ook de Socratesgroep (2017) voor 

de meerbegaafde leerlingen is niet meer weg te denken bij Schreuder. We zijn inmiddels een Gezonde School 

geworden in 2017 waarin gezonde eet- en drinkgewoonte en genoeg beweging op school is vastgelegd.   

 

In 2018 is ‘het eenpitterschap’ van Instituut Schreuder beëindigd en is de school aangesloten bij AMOS. Het 

jaar 2020 stond helaas in het teken van corona en de lockdown, maar ook in het teken van de 

overkomst van Vlinderboom en uniQ. Dat heeft gezorgd voor nog meer diversiteit in het onderwijsaanbod 

voor onze leerlingen: WNT-week, tutorlezen, close reading en wereldoriëntatie met Blink.  

 

Schreuder gaat nu verder met de volgende stap. Het onderwijs staat nooit stil. Ik wens de school, het team 

en u daarin heel veel succes. 

   

Met vriendelijke groet,  

Femmie van Brenk  

Directeur basisschool Schreuder  

 

 

 

 

 

 

Van de MR 

Allereerst wil de MR Femmie graag heel hartelijk bedanken voor de manier waarop zij invulling heeft 

gegeven aan de directie van Basisschool Schreuder. Femmie heeft belangrijke beslissingen genomen 

waardoor de school nu is wat zij is. Femmie heeft als directeur altijd goed contact onderhouden met zowel 

de OR als de MR. Wij kijken terug op een prettige samenwerking, waarin we elkaar scherp hielden, en altijd 

met het belang van de kinderen en goed onderwijs voorop. 

 

De medezeggenschapsraad geeft namens de ouders en het personeel advies en instemming bij belangrijke 

besluiten van directie en het bestuur. Nu Femmie vertrekt heeft het bestuur van AMOS de MR gevraagd in te 

stemmen met de komst van een interim-directeur. De MR heeft onlangs een gesprek gehad met de beoogd 

kandidaat, de heer Henk Helder. Op basis van dit gesprek acht de MR Henk een geschikte kandidaat om 

Schreuder de komende tijd te leiden. Na het samengaan van de Vlinderboom en Schreuder liggen er volgens 

de MR voldoende taken voor verdere verbinding.  

 

Op langere termijn wil de school nauwer gaan samenwerken met de Dr. Rijk Kramerschool. Beide scholen 

hebben volgens AMOS meerdere overeenkomsten en kunnen door samen te werken beter gebruik maken 

van ondersteunende diensten en succesvolle methodes en programma's uitwisselen. De MR bekijkt dit 

voorstel kritisch en zal in haar advies uitgaan van het belang van de school en haar leerlingen. We hebben 

contact gelegd met de MR van de Dr. Rijk Kramerschool om hierin zo goed mogelijk namens iedereen te 

adviseren.  

 

Roos Schouw, MR personeelsgeleding 
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Foto uit de oude doos 
 
Van de opa van één van onze leerlingen kregen wij deze ontzettend leuke foto uit ong. 1956.  
Op de foto is dhr. Schreuder te zien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

van uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 25 oktober een mailtje met omschrijving/naam & groep van uw kind naar 

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

Op 27 oktober brengen wij de gevonden voorwerpen naar een goed doel. 

mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
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KDV Kleintje Zuid  
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En de winnaar is .... Léandre !!!  

 

De kleurplaten wedstrijd “ back to school” KleintjeZuid Museumkwartier is gewonnen door 

Léandre , 4 jaar!  Wij wensen het hele gezin heel veel plezier in de Efteling !  

 

Taa ta ta,  taa ta ta , ta ta daaaa ...  

 

Wij genieten nog van de laatste dagen zomerzon in september 

met de kinderen. Samen met ons team bereiden wij ons al weer 

voor op een gezellige herfstvakantie boordevol leuke 

activiteiten. Een speurtocht door het Museumkwartier, we 

zingen “Worden wat je wil , waarmee maak jij het verschil?“ 

met Kinderen voor Kinderen.  

En het is geen herfstvakantie zonder de geur van heerlijke verse 

huisgemaakte appeltaart uit de keuken van KleintjeZuid . 

Kom jij ook proeven ?  

Elke dag een (leuk en leerzaam ) feestje ! Zin om eens een 

middag te komen spelen op onze naschoolse opvang ?  

Tot ziens!   

Museumkwartier@kleintjezuid.nl 

 
 
  
 

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 29 oktober 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 
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