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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 

• Bericht van de directie 

• Wijziging groepen IB-ers 

• Schreudertheater 

• Vreedzame School 

• Informatieochtend oriënterende ouders 11 februari 

• Gevonden voorwerpen 

• Kleintje Zuid 

 
 
Belangrijke data  
 

Woe 9-2  Schreudertheater (in eigen groep) 

Do 17-2 Nieuwsbrief 7 

Vr 18-2   Studiedag: leerlingen zijn vrij!!!  

Za 19-2 t/m zo 27 feb Voorjaarsvakantie 

Ma 28 feb Mad Science show geannuleerd, nieuwe datum 

woensdag 9 maart 

    

 

 

Bericht van directie 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We hebben het in onze eerste ‘nieuwsflitsen’ aan jullie al verteld: we (Martine, Kees en Jan) zijn per 

10 januari begonnen als nieuwe directie van basisschool Schreuder. Het was een fijne start waarbij we ons 

erg welkom hebben gevoeld. Zowel door het team op school als door jullie als ouders in de eerste OR-

bijeenkomst en tijdens de ‘Meet & Greet’. 

 

Tegelijkertijd is het natuurlijk een hele gekke start zo midden in een lockdown-situatie met veel Corona-

gevallen. Inmiddels zijn 5 van de 7 reguliere groepen en 2 van de 3 Amos unIQ groepen in quarantaine 

geweest of zitten daar nog in. Dit geeft veel onrust op school en bij de kinderen.  

De ervaring leert dat ook leerkrachten regelmatig uitvallen als gevolg van Corona. Wij doen steeds ons 

uiterste best om dan goede vervanging te regelen. Vaak is dat gelukt maar helaas niet in alle gevallen als 

gevolg van het lerarentekort en Corona.  
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We hopen deze situatie snel achter ons te laten zodat we met zijn allen weer gewoon op school les kunnen 

geven. Afgelopen week zijn de regels voor quarantaine gelukkig versoepeld. Als u twijfelt of uw kind naar 

school mag komen dan kunt u de quarantaine-check van de rijksoverheid doen:  

Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

Tot zover Corona! 

 

Het is ons opgevallen dat basisschool Schreuder een geweldige school is met een geweldig team. Het is 

jammer dat niet veel meer kinderen en ouders daarvan profiteren. Daarom is een van onze prioriteiten het 

nog beter ‘op de kaart zetten’ van de school. Daar is vorig jaar een voorzichtige start mee gemaakt en wij 

gaan daar met volle energie mee verder. Samen met het team. Maar ook graag samen met u. In onze 

overleggen met de OR en de MR zal dit thema regelmatig besproken worden. En binnenkort is er weer een 

informatiebijeenkomst voor oriënterende ouders, zie verderop in de nieuwsbrief. 

 

 

 

Wijziging IB-ers 

Per 10  januari is er een wijziging in de verdeling van de groepen over onze 2 intern begeleiders:  

Rebecca Verdellen en Ria van Gerven. Rebecca Verdellen is nu begeleider van de reguliere groepen 1 t/m 4 

en zal vanaf 3 februari 1x per week op de donderdag werken. Ria van Gerven is er op maandag en vrijdag 

voor de reguliere groepen 5 t/m 8 en de Amos unIQ groepen. Zij stelt zich hierbij voor. 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Even voorstellen, ik ben Ria van Gerven, sinds 2010 intern begeleider (ib’er) bij Amos 

onderwijs. Ik heb al op verschillende scholen gewerkt. Tot 10 januari werkte ik als intern 

begeleider voor de Nautilus en Amos UnIQ (Schreuder). Op 10 januari zijn daar de 

Schreudergroepen 5 – 8 bijgekomen. 

Nu weet u aan welke scholen en groepen ik gekoppeld ben, maar dat zegt nog niet 

zoveel. 

Daarom hier een een stukje: wie ben ik en wat doe ik? 

Ik ben Ria van Gerven (58). Behalve ib’er ben ik ook echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma. 

Toen mijn kinderen nog op school zaten deed ik veel vrijwilligerswerk op school en op een dag dacht ik: “Ik 

wil eigenlijk gewoon op school gaan werken!”. Best spannend, want dat betekende als eind-dertiger leeftijd 

weer gaan studeren (Ipabo) en dus uiteindelijk voor de klas gaan staan. Het werken op school en studeren 

beviel zo goed dat ik het liefst meteen verder wilde gaan met leren. Daarom ben ik vrij snel na het afronden 

van de Ipabo met de Master SEN (Special Education Needs) begonnen, de opleiding die je nodig hebt om 

ib’er te worden. Inmiddels ben ik ruim 10 jaar ib’er. Ik heb inmiddels veel praktische ervaring en heb dankzij 

een aantal studies (Remedial Teaching, Schrijven met Pen en Toets, Taalcoördinator en Beeld coaching) ook 

veel theoretische kennis opgedaan. 

Wat doet een ib’er? 

Meedenken met leerkrachten over dingen waar ze tegenaan lopen, bijvoorbeeld: 

Een leerling die niet ‘verder’ komt, een vak dat niet lekker gaat, toetsresultaten, klassenmanagement 

(zelfstandig werken, instructie, wie zit waar,….) …. 

Overleggen/gesprekken met: 

Leerkrachten, Directie, Ouders, Leerlingen, Externe partijen (leerplicht, schoolarts, ouder kind adviseur, 

logopediste, jeugdzorg, etc.), Andere ib’ers 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Hoop dat u zo een beetje een beeld heeft van mij en wat ik doe. Mocht u mij willen spreken, op maandag en 

vrijdag ben ik op Schreuder te vinden op de vierde etage. Het is wel handig als u mij mailt om een afspraak te 

maken. Ria.vangerven@amosonderwijs.nl. 

Groet, Ria 

 

 

 

Schreudertheater 

Op 9 februari is er weer een Schreudertheater gepland.  

De kinderen laten een presentatie zien, van wat ze in de klas geleerd 

hebben. 

Dit kan in de vorm van een liedje, toneelstuk, filmpje, gedicht of iets 

anders. 

Normaalgesproken is de uitvoering in de hal van de school.  

Helaas denken wij, dat het door de huidige situatie met Corona, 

verstandiger is om de uitvoering in de eigen klas te doen. De 

leerkracht maakt hiervan een filmpje en zal een linkje van de presentatie met u delen. 

 

 

Vreedzame School 

Op maandag 24 januari zijn we gestart met een nieuw blok van de Vreedzame 

school: 

Blok 4 “We hebben hart voor elkaar” 

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.   

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot 

belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. Een klimaat waarin 

we “hart voor elkaar “hebben, waarin we met respect omgaan met elkaar. Dat 

gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich 

in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Het besef dat iedereen gevoelens 

heeft en dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen 

oproepen. Dit helpt hen om conflicten positief op te lossen. 

Om met elkaar over gevoelens te kunnen praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de 

groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. 

We zullen het hebben over gevoelens als boosheid en verdriet. Wat het betekent als iemand wordt 

buitengesloten, wat het met degene doet en dat het een vorm is van pesten. 

De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” 

belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 

Ook gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die 

je leuk vindt en waar je blij van wordt. Hierdoor wordt het op school steeds “gewoner” om over gevoelens te 

praten; in het begin is het vaak nog onwennig. 

Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. 

De kinderen krijgen de ruimte om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen 
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Infobijeenkomst oriënterende ouders 

Op 11 februari van 9.00-10.00u houden wij een informatiebijeenkomst voor ouders die op zoek zijn naar een 

basisschool voor hun kind. Mocht u in uw omgeving iemand kennen die een basisschool zoekt, dan zouden 

wij het erg waarderen als u onze bijeenkomst onder de aandacht wilt brengen. 

Aanmelden kan via administratie.schreuder@amosonderwijs.nl. Op onze website 

www.basisschoolschreuder.nl staan alle data van toekomstige bijeenkomsten. 

 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Hierbij de gevonden voorwerpen t/m 26 januari. Herkent u iets van uw kind? Stuurt u dan uiterlijk 14 

februari 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
http://www.basisschoolschreuder.nl/
mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
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Kleintje Zuid 

 

We zijn er weer!!! KleintjeZuid is superblij om iedereen weer te mogen 

ontvangen na de vakantie en korte lockdown! Ondanks de nog vele 

afmeldingen wegens corona doen wij er alles aan om weer helemaal terug 

in het ritme te komen en de fijne sfeer op de groep met elkaar te 

herpakken. Want we willen helemaal niet thuis zitten!! Maar heerlijk 

ontspannen na een drukke schooldag op de NSO. Met je beste vriend of vriendin lekker even uitwaaien en 

spelen op het plein, je hoofd leeg maken door in het atelier te schilderen, samen geconcentreerd een lego 

project in elkaar zetten en natuurlijk de dag afsluiten met onze heerlijke warme avondmaaltijden! Al met al, 

super fijn om weer samen te zijn!!  

Tevens is alweer de voorjaarsvakantie in zicht. Hopelijk kunnen er weer leuke uitjes gepland worden! Laten 

jullie even weten of je aanwezig bent?  

Zit je niet bij ons op de NSO maar wil je komen spelen in de voorjaarsvakantie of gewoon een keertje komen 

meekijken? Dat kan!  

Halve dagopvang/Voorschoolse educatie 

Op de voorschool zijn wij met het thema winter begonnen! We kleden ons lekker warm aan - winterjas, 

muts, wanten en een sjaal-  en spelen buiten. Als we geluk hebben valt er sneeuw… dan kunnen we 

sneeuwballen gooien en een sneeuwpop maken. Misschien ga je wel op het ijs schaatsen met je vader en 

moeder of op skivakantie in de sneeuw.  

We gaan zelf ook experimenteren met het laten bevriezen van water en maken ijsjes… brrr wel koud! 

Natuurlijk zullen we ook lekker warm en knus binnen winterkunst creeren. In de kring bespreken we middels 

onze praatplaten en woordwebben het thema. Dit doen we door gesprekjes te voeren, boekjes te lezen, 

rollenspel, ervaren, liedjes te zingen, te bewegen en natuurlijk te knutselen en te spelen. Middels herhaling 

van bovenstaande activiteiten en het uitbreiden hiervan zal het thema helemaal tot leven komen. 

Geïnteresseerd in de voorschool? Er zijn nog plekken beschikbaar! Wij nodigen u graag uit voor een 

rondleiding en kennismaking met onze Pedagogisch Medewerkers!  

Voor meer informatie zijn wij te bereiken via: 020-2089920/ planning@kleintjezuid.nl of direct met de locatie 

via 020 2091330/ museumkwartier@kleintjezuid.nl 

 

 

 

  

De volgende Nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 februari 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 

 

 

mailto:planning@kleintjezuid.nl
mailto:museumkwartier@kleintjezuid.nl

