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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 

• Paasontbijt 

• Avond4daagse 

• Kandidaat voor MR gezocht 

• Vreedzame School 

• Even voorstellen 

• Koningsspelen 

• Movendi, naschoolse activiteiten op woensdag/donderdag 

• Kleintje Zuid 

• Van de directie 

 
Belangrijke data  
Woe 30-3  Grote Rekendag 

Woe 6-4  Studiedag, leerlingen vrij!!  

Do. 14-4  Paasontbijt 

Vr. 15-4 t/m ma 18/4 Lang weekend vrij, Goede Vrijdag/Pasen 

Vr. 22-4 Koningsspelen gr. 6 t/m 8 & 6/7U, 7/8U 

Za. 23-4 t/m zo 8-5  Meivakantie 

 

    

 

Paasontbijt 

Lootjes trekken voor Paasontbijt; thuis gekookt ei versieren 

Op donderdag 14 april wordt op Schreuder het Paasontbijt gehouden. De kinderen komen op school om 

samen met de klasgenootjes en de leerkracht te ontbijten. School verzorgt het ontbijt; de kinderen maken 

voor elkaar thuis een versierd hardgekookt ei in een leuk bakje/mandje. 

Daarvoor worden er lootjes getrokken op maandag 4 april, zodat er nog alle tijd is om een bakje/mandje te 

knutselen en het ei te versieren. Onderstaand wat knutselinspiratie😊 
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Avond4daagse 16 t/m 19 mei 

Onze contactpersoon binnen AWV Aalsmeer heeft laten weten dit jaar weer van start te willen gaan met 

de Avondvierdaagse voor basisscholen in Amsterdam, in het Amsterdamse Bos van 16 tot en met 19 mei. 

We zijn daarom op zoek naar extra ouders die de leiding op zich willen nemen dit jaar, samen met Bram 

Wijngaarden. Graag contact opnemen als je interesse hebt via dwijngaa@gmail.com. 

 

Kandidaat gezocht voor MR  

Dit jaar neemt Sophie de Wijs afscheid als lid van de MR. Zij zal als ouder wel actief blijven in de OR. Volgend 

schooljaar zal ook Frank Reef terugtreden, omdat zijn dochter dan Schreuder zal verlaten voor de middelbare 

school. De MR zou graag dit jaar een nieuwe ouder verwelkomen in de MR, zodat deze vast kan meedraaien. 

  

De MR is een belangrijk en wettelijk verplicht orgaan binnen de school. De MR geeft advies of instemming op 

belangrijke beslissingen die het schoolbestuur of AMOS bestuur moet maken ten aanzien van de school. De 

afgelopen jaren heeft de MR een aantal lastige dossiers behandeld en ook in de toekomst voorziet de MR de 

nodige uitdagingen voor onze historische basisschool in hartje Amsterdam.  

  

Ouders van leerlingen op Schreuder die zich betrokken voelen bij onze bijzondere school en een klankbord 

willen zijn voor het dagelijks bestuur van de school nodigen we van harte uit om zich kandidaat te stellen. Bij 

meerdere kandidaten is de MR verplicht verkiezingen uit te schrijven. We zien een nieuwe 

vertegenwoordiger in de MR graag betrokken voor meerdere jaren, daarom gaat de voorkeur uit naar ouders 

van leerlingen in de onderbouw.  

  

Met de komst van de Vlinderboom en de daarmee gemoeide uitdagingen, heeft de MR de bezetting destijds 

uitgebreid naar 3 ouders en 3 leerkrachten. Voor een kleine school als Schreuder is dat echter een royale 

vertegenwoordiging, vooral voor de belasting van de personeelsleden. De MR heeft daarom besloten om per 

schooljaar 2022-2023 terug te keren naar een bezetting van 2 ouders en 2 personeelsleden. 

  

Ouders die interesse hebben nodigen we uit een mail met korte motivatie te sturen naar Frank Reef 

(voorzitter van de MR) op frankreef@gmail.com   

 

 

Vreedzame school  

Op 28 maart starten wij met blok 5 van de Vreedzame school: “We dragen allemaal 

een steentje bij” 

Doel: De kinderen voelen zich betrokken bij de groep, de school en het onderwijs. Zij 

denken mee over en dragen bij aan de lesdoelen. Hierdoor worden zij meer eigenaar 

van hun eigen leerproces en de schoolcultuur. De kinderen leren zien wat hun eigen 

rol is in een (conflict)situatie en kunnen hier pro-actief mee omgaan.  

Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het:  

• herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.  

• leren omgaan met je boosheid.  

• weer goed maken n.a.v. een conflict.  

• leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.  

• leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.  

• verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.  

https://www.avond4daagse.nl/
mailto:dwijngaa@gmail.com
mailto:frankreef@gmail.com
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• leren dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict 

hebt.  

Bij de groepen 4 t/m 8 & unIQ leren de kinderen:  

• hoe we een eigen bijdrage kunnen leveren aan de groep en aan de school.  

• hoe ze activiteiten kunnen bedenken om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en 

in de school.  

• hoe ze een krant kunnen maken voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en 

voor de school.  

• wat het verschil is tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en 

meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.  

• te werken met klassencommissies en een schoolcommissies.  

  

 

 

 

 

Even voorstellen, interview met Jan Witte 

Het interview is gedaan door Elisabeth, Juvin en Amina van groep 7/8U en heeft ook 

in de schoolkrant gestaan die door dezelfde leerlingen is gemaakt. 

 

Onze directeur is 50 jaar oud 

Wat zijn uw hobby’s? Racefietsen en koken. 

Wat is uw lievelingseten? Italiaans eten. 

Wat waren uw favoriete vakken op school? Ik hield van rekenen en geschiedenis en haalde goede cijfers. 

Waar woont u? Ik woon in Amsterdam-Oost, dicht bij een haventje. 

Waarom vindt u het leuk om directeur van onze school te zijn? Omdat het een ontzettend leuke school is 

met leuke leerlingen en leuke juffen en meesters. 

Zijn er dingen die u lastig vindt aan deze school? Nee, het is ontzettend leuk. 

Heeft u kinderen? Ja, twee, Ise en Dymfke. Ze zijn 13 en 15 en ze zitten op de middelbare school. 

Wou u altijd al directeur van een school worden? Nee, het leek mij de laatste paar jaar heel leuk. 

Wat deed u voordat u directeur werd? Ik werkte bij de gezondheidszorg in het ziekenhuis en werkte bij 

perspectief herstelbemiddeling. 

Heeft u een huisdier? Ja, een hamster en zijn naam is Ollie. (niet lang nadat het interview is gehouden is Ollie 

helaas overleden). 

 

 

Koningsspelen 
 

Goed nieuws! De bovenbouwleerlingen van Schreuder (gr 6, 7, 8, 6/7U, 

7/8U) mogen op vrijdag 22 april meedoen aan de Koningsspelen in het 

Olympisch Stadion. Voor de andere groepen wordt  op vrijdag 20 mei 

een sportdag georganiseerd. Nadere info volgt.  
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Movendi, naschoolse activiteiten 
Het rooster voor de naschoolse activiteiten van Movendi is bijna rond. Op maandag 4 april wordt er een mail 

naar alle ouders gestuurd met info over de aangeboden activiteiten en hoe daarvoor in te schrijven. Alles 

verloopt via Movendi, niet via Schreuder! De week daarna zullen – bij voldoende aanmeldingen - de 

activiteiten starten op woensdag 13 en donderdag 14 april. 

 
 
 
Kleintje Zuid 

 De lente hangt in de lucht! Je kunt het ruiken, je kunt het voelen en je kunt het zien. 

Wat een heerlijk jaargetijde is er weer op komst. Een periode waarin alles lichter lijkt, 

alles kleurrijker en vrolijker is, fris en nieuw en vol van kracht en inspiratie! Heerlijk, 

de dagen worden al weer langer. 

De deuren van de NSO zijn weer open voor alle ouders en we hopen iedereen weer 

veel te zien en spreken! We kunnen de maatregelen weer wat meer loslaten en vragen de kinderen weer een 

ouderwets vertrouwde ‘high five‘ te geven bij vertrek aan de pedagogisch medewerkers op hun groep, zodat 

we goed weten wie het pand verlaten heeft. 

Hoe praten we met kinderen over de oorlog in Oekraïne? En wat heeft het voor impact? En wat vertel je hun 

over een oorlog waarover ook volwassenen zich zorgen maken ? 

Logisch dat de kinderen veel vragen hebben. Vooral onze kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Ze krijgen ook 

zoveel mee tegenwoordig. Niet meer alleen via het goed afgestemde jeugdjournaal, maar nu ook via random 

filmpjes op social die totaal niet voor kinderen zijn bedoeld. Het is fijn dat de kinderen bij hun ouders terecht 

kunnen. 

Het hoogst haalbare voor ‘onze KleintjeZuid kinderen‘ in deze situatie is een betrouwbare gesprekspartner te 

zijn. Wij geven eerlijke tekst en uitleg bij hun vragen, dat is heel belangrijk . We hoeven niet te verzwijgen dat 

wij ook nog niet weten hoe dit afloopt. Maar wat wél van belang is om een hoopvol perspectief te bieden. 

Samen hebben we met de kinderen nagedacht om iets te kunnen betekenen en gaan we dit doen 

doormiddel van een inzamelingsactie! We verzamelen zoveel mogelijk knuffels met daaraan een lieve 

boodschap van onze KleintjeZuid kinderen en brengen deze naar de Oekraïense kinderen die aangekomen 

zijn in Nederland. Op deze manier willen wij ze een veilig gevoel en een beetje extra liefde geven! 

Wij kunnen in iedergeval niet wachten tot het echt lente is, jullie wel?  

We halen samen met de kinderen de lente vast in huis met heerlijke bloembollen 

in pot. Van blauwe druifjes, krokussen, tulpen, narcissen tot geurende hyacinten. 

Op het Museumkwartier hebben we de lente in onze bol ;) 

 

 

Van de directie 

 

Tijdelijke locatieleider 

Sinds januari van dit jaar vormen Martine en Jan de directie van zowel de Rijk Kramer als van basisschool 

Schreuder. Samen met Kees als adjunct-directeur. Wij moeten ons dus verdelen over drie locaties. We 

hebben de afgelopen tijd gemerkt dat dit op dit moment niet goed genoeg werkt en dat de bereikbaarheid 

van de school en de beschikbaarheid van leiding nu nog niet voldoende is. We hebben er daarom voor 

gekozen, in overleg met en met steun van het bestuur, om tijdelijk een locatieleider aan te stellen voor drie 

dagen in de week.Martine en Jan blijven directie en zullen regelmatig op school aanwezig zijn. De dagelijkse 

aansturing wordt echter tijdelijk overgenomen door de locatieleider die ook als eerste aanspreekpunt zal 

fungeren. Hiermee hopen we de bereikbaarheid van de school en de leiding te verbeteren en wat meer tijd 
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te hebben om belangrijke onderwerpen goed op te pakken (zoals de promotie van de school). We 

verwachten hier op korte termijn meer nieuws over te hebben. We zullen jullie dan in een apart bericht 

informeren. 

 

Studiedag 18 maart en 6 april 

Op 18 maart hebben we als team weer een studiedag gehad. In de ochtend hebben we gesproken over hoe 

we de school nog beter kunnen profileren. In de middag hebben de leerkrachten een workshop gevolgd over 

de zogenaamde ‘executieve vaardigheden’ van kinderen. Dit zijn vaardigheden om bijvoorbeeld te kunnen 

plannen en organiseren, eerst te denken voordat je iets doet, concentreren, etc. Het was een goede en 

leerzame middag. Op 6 april volgt er weer een studiedag. Dan bespreken we als school de resultaten tot nu 

toe en kijken waar we dingen nog beter of anders kunnen doen. 

 

Pluslessen en Socrates 

Herstart Socrates 

Afgelopen week zijn de Socratesgroepen weer opgestart. Juf Roos verzorgt de lessen voor de groepen 2 tot 

en met 8 en vervangt hierbij tijdelijk juf Cristina.  

De lessen bestaan uit projectmatig werk, creatief denken, lessen over het brein en het doen van onderzoek. 

Het is geen extra reken- of taalonderwijs. Dat wordt in de klassen op  niveau aangeboden. De leerlingen 

worden via de leerkracht en/of IB aangedragen voor de Socratesgroep. Per periode kan de samenstelling 

wisselen. De leerkracht informeert u wanneer uw kind hieraan deelneemt.  

Even voorstellen 

Mijn naam is Roos Schouw en ik ben sinds 2014 werkzaam voor AMOS unIQ waar ik tot vorig schooljaar 

lesgaf in het voltijdshoogbegaafdenonderwijs. Sinds dit schooljaar begeleid ik leerlingen van de unIQ-

groepen buiten de klas en vervang nu juf Cristina in het verzorgen van de Socratesgroepen.   

 

Leerlingenraad 

Afgelopen donderdag was er weer een leerlingenraad. Het was een goede vergadering waarin de kinderen 

goede ideeën van zichzelf en van klasgenoten hebben besproken. Een van de belangrijke onderwerpen was 

het tegen gaan van de verspilling van papieren doekjes en toiletpapier. 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 22 april 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 

 

 


