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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 

• WNT week 17 t/m 21 januari 

• Crea middag 

• Mad Science 

• Gevonden voorwerpen 

• Directiewisseling 

 
 
Belangrijke data  
 

Vr 17-12  Kerstbrunch (i.p.v. 23-12) 

Za 18-12 t/m Zo 9-1 Kerstvakantie 

Do 13-01 & 20-01 Creamiddag  

Ma 17-01 t/m Vr 21-01 WNT week 

Ma 24-01 t/m Vr 4-02 CITO LVS toetsweek 

Vr 28-01  Nieuwsbrief 6 uit 

    

 

 

WNT week 17 t/m 21 januari 

 

Vanaf januari gaat er een nieuwe wetenschap-, techniek- 

en natuurweek beginnen. Het thema van die week is 

“voeding”. We gaan onder andere duiken in leskisten 

over voeding, leren wat groente, fruit en tuinafval is en 

hoe er compost van gemaakt wordt. Daarnaast leren de 

kinderen wat gezonde voeding is en zijn er vele smaak-, 

geur- en voellessen over voeding. Ook de reis van 

voedsel in ons lijf wordt gevolgd door de leerlingen. 

Kortom een super leerzame week! 
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Crea-middagen 
Alle leerlingen kijken er naar uit: de creamiddagen op school.  

Op donderdag 13 januari en donderdag 20 januari is het weer zover: een hele middag kunnen de 

kinderen op een andere manier dan taal, rekenen en spelling hun creativiteit uiten.  

Op deze twee middagen werken de leerlingen in hun eigen klaslokaal onder begeleiding van hun 

eigen leerkracht aan opdrachten Beeldende Vorming. Doordat de school 

Coronamaatregelen van het RIVM volgt, is het helaas niet mogelijk om 

groepsdoorbroken te werken.  

Thema van de opdrachten die middag is: WINTER in de breedste zin des woords. 

Elke groep doet iets anders.  Het is voor iedereen een verrassing en voor onze 

kinderen alleen maar een groot feest.  

 

 

 

Mad Science 

Eerder kon de Mad Science cursus voor groep 3 t/m 8 niet doorgaan op Basisschool Schreuder vanwege het 

grote aantal besmettingen. Inmiddels staan er nieuwe cursusdata in de planning.  

 

Op 28 februari 2022 wordt er ter kennismaking een science show in de gymzaal gegeven. Na afloop krijgen 

de leerlingen een inschrijfformulier & info mee.  

Voor meer info of alvast inschrijven: https://nederland.madscience.org/ 

Science show voor groep 3 t/m 8 
Datum: 28-2-2022 
Ruimte: gymzaal 
Starttijden:  
Show 1 - 10:00 uur 
Show 2 - 11:00 uur 
De show duurt ongeveer 40 minuten. 
 

Science Cursus 

Start: 

Tijd één: 15:00u, Tijd twee: 16:15u (alleen bij teveel inschrijvingen) 

Kosten: 

€ 72,00 

Data: 

donderdag 31 maart, donderdag 7 april, donderdag 14 april, donderdag 21 april,  

donderdag 12 mei, donderdag 19 mei 
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Thema's: Wetenschap in Beweging 

Beschrijving: Elk jaar weer een nieuwe uitdagende wetenschap en techniekcursus. De lessen duren een uur.  

Bijzonderheden: De inschrijfperiode loopt tot en met 23-3-2022. Op die datum valt de beslissing of we van 

start gaan en zo ja, met hoeveel groepen. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u van ons (MadScience) 

bericht over de plaatsing van uw kind. 

Spelregels: 
• Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt 
• Vol is vol, hierover wordt niet gecorrespondeerd 
• Minimaal 15 en maximaal 20/24 inschrijvingen per cursusgroep 
• Mogelijk extra cursusgroep(en) bij voldoende inschrijvingen 

 

 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Hierbij de gevonden voorwerpen t/m 15 december. Herkent u iets van uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 14 

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

administratie.schreuder@amosonderwijs.nl, wij zullen het voorwerp na de kerstvakantie aan uw kind 

meegeven. 

 

https://magazine.mad-science.nl/wetenschapinbeweging/home/
mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
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Directiewisseling 

Dag! 

De afgelopen  drie maanden mocht ik de interim directeur zijn op Basisschool Schreuder. Hoewel het kort 

was, heb ik met plezier bij Schreuder gewerkt! Met ingang van 1 januari nemen Martine Teertstra en Jan 

Witte het directie-stokje over. Ik heet de nieuwe directie van harte welkom en wens het team, ouders en 

kinderen een mooie toekomst toe op Basisschool Schreuder. 

Het ga jullie goed! 

Hartelijke groet, 

Henk Helder 

 

Team Schreuder wenst u een fijne kerstvakantie! 

 

 
 

 

  

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 28 januari 2022 

 

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 

 

 


