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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 

• Sinterklaas 3 december  

• Absent melden 

• Kerstviering 

• Schoolkrant 

• Blok 3 Vreedzame School 

• Gevonden Voorwerpen 

• Kleintje Zuid 

 

 

 
Belangrijke data  
 

Vr 03-12  Bezoek Sinterklaas, kinderen 13.45u uit! 

Di 14/do 16/ma 20 dec 10-jarigen onderzoek GGD, ouders ontvangen 

brief van GGD 

Vr. 17-12  Nieuwsbrief 5 uit  

Do. 23-12  Kerstviering Schreuder & 

   Laatste schooldag voor de kerstvakantie 

 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land! En daarom zal Sinterklaas met zijn Pieten op 3 december bij 

basisschool Schreuder langskomen. Sinterklaas en zijn Pieten zullen groepen 1 t/m 4 en 

4/5U bezoeken. Vanwege de coronamaatregelen gaan wij dit jaar niet de Sint buiten 

opwachten.  

Op deze dag hebben de groepen 1 t/m 4 en 4/5U Pietengym. De overige groepen hebben 

dezelfde dag surprises. Om 12.00u zullen Sinterklaas en zijn pieten weer verder gaan door Nederland.  

Let op: alle leerlingen zijn die dag uit om 13.45u!   

 

Absent melden 

Wij verzoeken u om absenties telefonisch door te geven tussen 8.00-8.30u: tel. 020-6795827. Indien de 

telefoon niet wordt beantwoord kunt u een voicemail bericht achterlaten. Als u de voorkeur geeft aan 

mailen, doet u dit dan naar administratie.schreuder@amosonderwijs.nl met de leerkracht van uw kind in de 

cc. Ouders van unIQ leerlingen kunnen ook Parro blijven gebruiken voor absent meldingen. 
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Kerstviering 

Voorgaande jaren vierden wij met de hele school Kerst in de Westerkerk. 

Door de stijgende coronacijfers en de maatregelen leek dat ons niet 

verstandig. In plaats daarvan zal de viering van 23 december op school 

plaats vinden tijdens schooltijd. Elke groep gaat in de klas lekker 

brunchen. De brunch zal verzorgd worden door de Kerstcommisie in 

samenwerking met de ouderraad.  

 

Ook bereidt elke klas in de week voor de Kerstviering een toneelstukje, liedje of gedicht voor. Dit wordt 

opgevoerd in de klassen, de leerkracht filmen dit. Van alle filmpjes wordt één grote Kerstfilm gemaakt, die 

we op 23 december in de klas zullen bekijken. U ontvang van de groepsleerkracht het filmpje van de klas van 

uw kind.  

 

 

Schoolkrant 

Leuk nieuws! In december verschijnt er een schoolkrant die door leerlingen van de 

school is samengesteld. 

Enkele kinderen van de school hebben een verrijkingsopdracht gekregen om een 

redactieteam samen te stellen en een schoolkrant in elkaar te zetten. In de fysieke 

krant zullen zij zich zelf voorstellen.  

 

Blok 3 Vreedzame School 

Deze week hebben wij blok 3 van de Vreedzame School geopend: We hebben oor voor elkaar   
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De 

lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van 

‘praten tégen elkaar’. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij 

het oplossen van conflicten.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen 

de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. 

Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve 

lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.  

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het 

belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat 

je bedoelt.   

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat 

daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.  

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. 

We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde 

dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende 

gezinnen komen.  

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.  

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van 

een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng 

gestraft worden’.   

In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Kortom het kritisch omgaan met 

informatie, en het respectvol communiceren via de ‘sociale media’. Ook leren zij de verschillen in 

communiceren via sociale media en face-to-face.   
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Gevonden voorwerpen 
Hierbij de gevonden voorwerpen t/m 24  november. Herkent u iets van uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 8 

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

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

Op 15 december brengen wij de gevonden voorwerpen naar een goed doel. 
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KDV Kleintje Zuid 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van dieren, grote dieren en kleine 
dieren. We hebben veel verschillende dieren en hun eigenschappen leren kennen en 
geoefend met het verzorgen van speelgoed huisdieren. 
November en december zijn echte feestmaanden. Ons thema sluit daar dan ook geheel bij 
aan.  
    Het volgende thema is: 

    “Wij vieren feest!”   
De komende periode gaan wij aandacht besteden aan de feesten die gevierd worden tijdens de donkere 
dagen voor de jaarwisseling.  
We praten over wat er allemaal nodig is om feest te vieren. We versieren de groep en leren veel feestelijke 
liedjes. Ook gaan we lichtjes maken voor de verschillende lichtjes feesten en leren over licht en donker.  
Natuurlijk zullen we ook veel knutselen voor het Sinterklaas en Kerstfeest welke we ook dit jaar samen met 
de kinderen vieren! 
Sinterklaas brengt een bezoek aan de basisschool op vrijdag 3 december en natuurlijk gaan wij dan ook even 
kijken. 

  
We zijn ook heel benieuwd welke feesten er thuis worden gevierd en het is leuk als de kinderen iets 
meenemen wat voor jullie gezin niet mag ontbreken tijdens een feestje. 
 
We gaan er een feest van maken! 
Vriendelijke groeten, 
Namens het team van het Museumkwartier, 
Sascha, Sihem, Chaimae en Melanie. 
 
* De voorschool is gesloten tussen 25 december en 9 januari dan is het vakantie. 
 
 

 
 
  

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 17 december 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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