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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 

• Ouderkamer 

• Vreedzame School blok 6 

• Interview teamleden 

• KDV Kleintje Zuid 

• Van de directie 

 
Belangrijke data  
Di. 24-5  Informatiebijeenkomst nieuwe ouders 

Do. 26-5 t/m zon. 29-5  Hemelvaartweekend 

Ma. 30-5  Opening blok 6 Vreedzame School 

Za. 4-6 t/m ma. 6-6  Pinksterweekend 

Di. 7-6  Studiedag -> leerlingen vrij! 

Do. 16-6  WNT-middag 

Di. 28-6  Ouderkamer 

    

 

WNT Week (Wetenschap-Natuur-Techniek) 

Op donderdagmiddag 16 juni gaan we in het kader van de WNT week er 

een fantastische middag van maken. Het thema is deze keer water. We 

zetten 20 verschillende proefjes in de school klaar om samen met de 

leerkrachten te gaan doen. Ze gaan over waterspanning, verschillende 

gewichten in water,  drijfmogelijkheden en ook regen. Daarbij leren de 

kinderen over de maatregelen die in Nederland genomen 

worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. We maken daarbij 

een vertaalslag naar bijvoorbeeld het NAP en waarom er grachten in Amsterdam zijn gebouwd.  

 

 

Ouderkamer, zomerdip 

Op dinsdag 28 juni is de laatste ouderkamer van dit jaar. We starten om 8.45 uur op de eerste verdieping. 

Het is fijn dat het weer kan. Neem het moment ook om elkaar weer te ontmoeten. Er zal iets te drinken zijn. 

Deze ouderkamer is voor ouders en verzorgers van de Voorschool en de groepen 1, 2 en 3.   

Het thema is “zomerdip”, maar… wat bedoelen we daarmee? 

Voorlezen en interactief luisteren is belangrijk voor de 

taalontwikkeling van jonge kinderen, ook in de zomervakantie. Uit 

onderzoek is gebleken dat kinderen, die tijdens de zomervakantie 

niet lezen, terugvallen in leesniveau. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk 
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om ook in die lekkere lange zomervakantie te blijven lezen en voor te lezen. In deze ouderkamer krijg je als 

ouder handreikingen om met jouw kind tijdens de zomervakantie de zomerdip te voorkomen.  

Met vriendelijke groet, Sascha en Mirjam   

  
 
Vreedzame School 

Op 30 mei wordt er een nieuw blok van de Vreedzame School geopend, te weten   

Blok 6 “We zijn allemaal anders” 

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen 

mensen.   

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en 

over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.   

• In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen  

• In groep 2-3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas  

• In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal 

• In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod 

• In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten 

• In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen 

• In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische 

samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.  

 

 

Interview 2 teamleden 

* Er is door ons niet gecorrigeerd op spelling en grammatica* 

Wij (Solja & Julia groep 8) hebben meester Pieter-Jan en meester Denny geïnterviewd. 

 

Meester Pieter-Jan: 

Hoe oud bent u? Ik ben 32 jaar en jarig op 5 december.  

Heeft kinderen en/of wit u nog kinderen? Ik heb geen kinderen maar ik ben wel verloofd met 

Isabella, ik wil graag wel nog een kind. 

Heeft u hobby's? Ik vind longboarden heel leuk, ik boulder graag, en ik heb sinds kort een 

moestuintje dus ik moestuinier ook ;-) 

Hoe vindt u het om lang te zijn? Heel leuk omdat ik vaak veel positieve aandacht krijg. 

Als kind was ik niet zo lang, in de derde en vierde ben ik 22 cm gegroeid. 11 cm per jaar dus. 

Om welke middelbare school heb je gezeten? Ik zat op school in Zaandijk op het St. Michael's College 

en ik had havo. 

Waar was je vroeger slecht in op school? Ik vond spelling en taal heel moeilijk omdat ik dyslexie had. 

Dyslexie is een aandoening waardoor je moeite hebt met lezen etc. 

Heeft u een huisdier(en)? Ik heb 2 katten, Dirk en Draak en ik heb een oppashond Anna 

Welke vakken vindt u leuk om les in te geven? Ik vind rekenen en creatieve vakken zoals tekenen heel leuk, 

taal en spelling minder. 

Hoelang geeft u al les? Ik geef al 10 jaar les, niet lang meer want ik wil een opleiding tot directeur gaan doen. 

Op welke scholen heeft u al les gegeven? Ik werk sinds 2,5 jaar op deze school en heb ook op vele andere 

scholen gewerkt zoals de Zeeheld en Basisschool Bron. Daar heb ik ook een plus klassen les gegeven. 

Heeft u ook in alle groepen les gegeven? Nee, alle behalve 1 en 2 

 



 

 

3 

Meester Danny 

Heb je kinderen en en hoe oud ben je? Ik heb geen kinderen, ik wil later wel nog kinderen. 

Ik ben 32 jaar en ik ben jarig op 21 september. 

Heb je andere hobby's dat alleen gymles geven? Ik hou van hardlopen, fietsen en ik deed 

vroeger voetbal. 

Wat is je favoriete onderdeel om in les te geven? Ik denk dat ik braziliaans voetbal heel 

leuk vind, ik hou niet zo van trefbal omdat er altijd wel iemand gaat klooien. 

Heb je al eerder op een andere school les gegeven? Ja, op 8 andere scholen en ik werk nu ook bij nog een 

school, 2 dagen hier en 2 dagen daar. Ik werk niet bij een sportvereniging. 

Was je als kind goed in gym en wat was je laagste cijfer? Ik was goed in gym en ik vond het vooral heel leuk 

om te doen. Ik was een soort van de kleine en snelle, wij hadden eigenlijk geen cijfers maar letters A,B,C en D 

ik had eigenlijk niet lager dan een C met gym. 

Wou je altijd al gymmeester worden? Nee, vroeger wou ik piloot of profvoetballer, pas vanaf de middelbare 

wou ik meester worden. 

Op welke middelbare school heb je gezeten? de Koogmolen in Purmerend. 

Heb je huisdieren? Nee, mijn ouders hebben een hond, Yankee 

 

Dat was de laatste vraag 

  

KDV Kleintje Zuid 

 

NSO (Naschoolse opvang) 

De meivakantie is voorbij en we zijn weer volle bak aan de 

gang! De zomer lijkt te beginnen en we kunnen voluit 

genieten van het mooie weer bij KleintjeZuid! De groep van 

KleintjeZuid is in tweeën gesplist en we maken met alle 

kinderen de bovenruimte, die voorheen nog niet volledig 

gebruikt werd, helemaal eigen. We hebben nu twee 

groepen, groep Matisse (beneden) en groep Miro (boven). 

De komende tijd staat vooral in het teken van nieuwe 

vrienden maken en elkaar en de groepsstructuur weer 

ondervinden, maar vooral veel plezier en ontspanning 

hebben met daarbij sport en spel!  

Als de kinderen uit school komen, hebben we eerst even een rust/binnenkomst momentje met wat te eten 

en te drinken. Daarna gaan we lekker naar buiten voor een potje voetbal, tikkertje of wedstrijdje 

springtouwen en dan is het al weer tijd voor een gezonde warme maaltijd! Na het avondeten dagen de 

kinderen de leidsters nog even uit voor een potje kaarten, stratego junior of twister en worden de kinderen 

van groep Matisse voorgelezen door een kanjer van groep Miro! Wat vliegt de dag voorbij en wat hebben we 

het leuk!  

Maak kennis met KleintjeZuid Museumkwartier! #Plezier #Ontwikkeling #Kracht # Duurzaam #Energie 

 

De Voorschool/halve dagopvang 

Met de voorschool zijn we begonnen met het thema ‘’ Bouwen’’.                                                                   

We gaan een een huis bouwen! Wat is daar eigenlijk allemaal voor nodig? Wie bouwt er een huis?                                                       

Welke gereedschappen gebruiken zij daarbij? Om zelf een huis te bouwen moeten we veel over huzien 

leren… Er zijn verschillende soorten huizen: grote en kleine huizen, hoge en lage huizen, huizen met een plat 
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dak en sommige met een puntig dak, sommige huizen staan in de 

stad en sommige op het platteland. In wat voor huizen wonen wij 

eigenlijk? Woon je in een flat of in een boederij? Het kan allemaal! 

Wat hebben huizen eigenlijk gemeen: ramen, deuren en een 

brievenbus misschien? We gaan het uitzoeken!  

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 

 

 

Van de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Inmiddels zijn we al weer 2 weken bezig na de meivakantie en kondigt het nieuwe schooljaar zich aan. We 

zijn daarom druk bezig om de formatie voor het nieuwe schooljaar vorm te geven. Het doel is om ongeveer 

een maand voor het einde van dit schooljaar (medio half juni) u hierover te informeren. 

 

Gelukkig liggen de lockdowns en vele afwezigen door corona inmiddels wat achter ons, maar we moeten 

zeker alert blijven. Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn, dan kunt u dit telefonisch aan ons melden. Nu zit er 

niet altijd iemand bij de telefoon en kan het zijn dat u ons even niet bereikt. Ziekmeldingen kunnen altijd 

worden ingesproken op de voicemail. Wij krijgen deze berichten in onze mail en we luisteren deze ook altijd 

direct af.  

Volgende week is een korte week in verband met Hemelvaart. Na de Hemelvaart starten we weer met de E 

toetsen van Cito. Dit zijn de toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Deze maken de kinderen 2 

keer per jaar, zodat we de ontwikkeling goed kunnen monitoren en kunnen interveniëren als dit noodzakelijk 

is. Belangrijk is om de kinderen voor deze toetsen geen extra druk op te leggen en het maken van toetsen te 

relativeren.  

 

Voor nu vast een fijne Hemelvaart (het lijkt lekker weer te worden) en tot ziens op Basisschool Schreuder. 

 

Namens directie en team, Maurice Boonstra 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 24 juni 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: 

Evelien Brouwer: e.brouwer@hetabc.nl 

 

 

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

