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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 

• Crea middagen 

• WNT Week 

• Grote Rekendag 

• Even voorstellen 

• Informatieochtend oriënterende ouders 28 februari 

• Gevonden voorwerpen 

• Van de directie 

 
Belangrijke data  
 

Vr 18-2   Studiedag, leerlingen vrij!!  

Zat 19-2 t/m zon 27-2 Voorjaarsvakantie 

Ma 28-2 Informatiebijeenkomst oriënterende ouders 

Woe 9-3 Mad Science flitsshows (in de klaslokalen) 

Do 10 & do 17-3 Creamiddagen 

Vr 18-3 Studiedag, leerlingen vrij!! 

Ma 21-3 t/m vr 25-3 WNT Week 

Vr 25-3 Nieuwsbrief 8 

Woe 30-3 Grote Rekendag 

    

 

Creamiddagen 

Hoera! We mogen donderdag 10 maart en donderdag 17 maart eindelijk 

weer gezellig groepsdoorbroken de creamiddagen houden!    

De kinderen van de groepen 3, 4 ,5 en groep 4/5U gaan met elkaar creatief 

aan het werk in 4 klaslokalen en de groepen 6, 7, 8, 6/7U & 7/8U gaan met 

elkaar aan het werk in 5 ruimtes. De kinderen mogen kiezen uit 

verschillende opdrachten en na twee lessen is hun kunstwerk voltooid. 

Door het groepsdoorbroken werken, leren de kinderen van andere groepen elkaar beter en op een andere 

manier kennen; ook ontdekken ze dat ieder kind weer andere talenten heeft en dat een ieder het fijn vindt 

om geholpen te worden of elkaar te helpen; “Hart te hebben voor elkaar”. 

  

WNT Week 

Van 21 maart t/m 25 maart is de WNT-week (Wetenschap-Natuur-Techniek). Deze staat in het teken van het 

thema bouwen.  

Kinderen zullen gedurende deze week op allerlei manieren ontdekkend bezig zijn met het thema bouwen. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld constructies maken van allerlei verschillende materialen,  

Wij hopen op een leerzame en inspirerende week.  
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Grote Rekendag 

30 Maart doen wij weer mee met de Grote Rekendag.  

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die 

helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van 

onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat 

zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een 

dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. 

Het thema van dit jaar is “Bouwavonturen”. 

 

 

 

 

Even voorstellen 

In de vorige Nieuwsbrief heeft Ria van Gerven zich aan u voorgesteld. Vanaf nu gaat iedere maand een ander 

teamlid zich aan u voorstellen. Deze keer is het Olga Hoogenraad, leerkracht groep 1/2.  

 

Beste ouders, verzorgers,  

Heel veel ouders kennen mij al, omdat hun kind bij mij in de groep heeft gezeten/ zit.  

Maar voor de ouders, die mij nog niet kennen...  

Ik ben Olga Hoogenraad, 56 jaar en ik woon al 26 jaar in Amsterdam met mijn man en twee 

kinderen.  

Alweer 16 jaar werk ik met veel plezier op de Schreuderschool. De eerste 5 jaren had ik een 

groep 3 en nu alweer meer dan 10 jaar kleuters.  

Ik ben hier komen werken, omdat mijn 2 kinderen al hier op school zaten en de prettige 

sfeer mij zo aansprak. In groep 3 kreeg ik mijn eigen zoon in de klas. Dat was een bijzonder jaar voor zowel 

hem als voor mij. Hij noemde me toen juf of mama.  

Mijn kinderen zijn inmiddels 23 (dochter) en 21 (zoon). Tweede Kerstdag is ook mijn zoon uit huis gegaan en 

nu woon ik weer alleen met mijn man. Ik woon lekker dichtbij school. Niet alleen een heerlijke buurt om te 

wonen, maar ook om te werken. Alle musea zo dichtbij! En natuurlijk ook het concertgebouw!   

Dan kom ik direct op het volgende: Ik ben de Cultuurcoördinator van de school. Dit houdt in dat ik voor elke 

klas een cultureel programma samenstel, waarbij ik ervoor zorg, dat het een verrijking/ verdieping is voor de 

lesstof in de klas. Helaas heeft corona de laatste 2 jaar wat museumbezoek betreft, roet in het eten 

gegooid.  Maar gelukkig kunnen we dit nu weer een beetje gaan inhalen. De museumlessen in de musea zijn 

uitdagend en inspirerend en maken mede, dat ik het vak van leerkracht fantastisch vind!  

 

 

Infobijeenkomst oriënterende ouders 

Op 28 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. 
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Gevonden voorwerpen 
Hierbij de gevonden voorwerpen t/m 16 februari. Herkent u iets van uw kind? Stuurt u dan een mailtje met 

omschrijving/naam & groep van uw kind naar administratie.schreuder@amosonderwijs.nl, wij zullen het 

voorwerp na de vakantie aan uw kind meegeven. 

Aangezien ouders na de vakantie weer de school in mogen, is dit de laatste keer dat de gevonden 

voorwerpen in de Nieuwsbrief worden vermeld. Mist uw kind iets, dan kunt u de gevonden 

voorwerpenmand in de hal (door uw kind laten) checken. 

 
 

Van de directie 

Cito’s, Portfolio’s en KOM-gesprekken 

In de afgelopen weken zijn de kinderen druk geweest met het maken van de Cito-toetsen. Door Corona zijn 

de toetsen in een paar groepen wat later afgenomen dan gepland was. Vrijwel alle kinderen hebben de 

toetsen af en een paar leerlingen moeten nog wat toetsten inhalen omdat ze tijdens het afnemen van de 

toetsen ziek waren. Op 4 maart worden de portfolio’s uitgedeeld en in de week van 7 maart vinden de KOM-

gesprekken plaats. 

Informatie-ochtend voor nieuwe ouders 

Afgelopen vrijdag 11 februari hadden we een informatie-ochtend voor nieuwe ouders. We hadden 11 
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aanmeldingen maar helaas moest een aantal ouders afzeggen in verband met ziekte. Gelukkig is er op 28 

februari weer een informatiebijeenkomst. We hebben het verhaal van Schreuder goed kunnen vertellen en 

de ouders waren enthousiast over onze mooie school. 

Studiedag 18 februari 

Komende vrijdag 18 februari hebben we een studiedag met het team. Dat betekent dat de kinderen niet naar 

school komen. We bespreken dan met het team de resultaten van de afgelopen periode en kijken wat er 

eventueel extra nodig is in de komende maanden. Daarnaast gaan we met elkaar praten over hoe we de 

school nog beter kunnen organiseren en profileren. 

Coronamaatregelen 
Zoals jullie ongetwijfeld allemaal gehoord hebben worden de coronamaatregelen na de vakantie vrijwel 

allemaal opgeheven. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. In de bijlage vinden jullie hierover een brief van het 

bestuur van AMOS. 

De invulling binnen onze school is dat we weer terug kunnen naar de situatie van een tijd geleden: 

• Ouders van de groepen 1, 2 en 3 kunnen hun kinderen naar de klas brengen. In verband met de 

drukte willen we jullie vragen dit te beperken tot 2x per week. Hierbij willen we dringend verzoeken 

om het gebouw uiterlijk 8:45u te verlaten zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 

• Voor de overige groepen blijft voorlopig gelden dat de leerkrachten de kinderen van het plein mee 

naar binnen nemen. 

• Als u met een leerkracht wilt spreken over uw kind dan kan dat, maar graag wel op afspraak. Zo 

kunnen we ook garanderen dat er echt tijd is voor het gesprek. Het gesprek kan dan binnen de 

school plaatsvinden. Als u een korte algemene vraag heeft kunt u na schooltijd ook de leerkracht 

even aanspreken. 

  

We gaan ook weer starten met activiteiten die vanwege de coronamaatregelen niet door konden gaan. We 

hebben daar wel nog enige voorbereidingstijd voor nodig dus daar komen we na de vakantie bij jullie op 

terug. 

Vakantie 

Tot slot wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie. We hopen alle kinderen na de vakantie uitgerust en 

gezond en wel weer op school te zien. 

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 28 maart 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 

 

 


