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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 

• MR zoekt ouder! 

• Afscheid groep 8 

• Wenmoment nieuwe groep 

• Avond4daagse terugblik 

• Kiestraining 

• Social Schools en Wiscollect 

• Interview teamlid 

• KDV Kleintje Zuid 

• Van de directie 

 
Belangrijke data  
Vrijdag 8 juli  : portfolio 2 

Dinsdag 12 juli  : afscheid(savond) groep 8 

Woensdag 13 juli : wenmoment nieuwe groep/nieuwe leerlingen 

Donderdag 14 juli : ouderborrel 15.00-17.00u 

Vrijdag 15 juli  : laatste schooldag, leerlingen zijn om 12u vrij! 

Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus: Zomervakantie 

Maandag 29 augustus : 1e schooldag van schooljaar 2022-2023 

    

 

MR zoekt ouder! 

De MR zoekt per volgend schooljaar een ouder die wil meepraten en beslissen over belangrijke onderwerpen 

die de school aangaan. Het is een leuke manier om betrokken te zijn bij de school en een kijkje achter de 

schermen te krijgen. Heb jij ideeën hoe dingen beter kunnen of vind je het leuk om de directie te adviseren 

meld je dan aan. Ervaring is niet vereist en nieuwe MR-leden ontvangen bovendien een (gratis) training. 

 De MR is een verplicht adviesorgaan van iedere school die directie 

adviseert of instemt op talloze onderwerpen. De MR van 

Basisschool Schreuder bestaat uit twee ouders en twee 

personeelsleden en vergadert vijf keer per jaar. Leden voor de MR 

worden in principe voor drie jaar aangesteld. Om die reden zoeken 

het liefst een ouder met ten minste één kind in de onder- of 

middenbouw. 

  

Heb je interesse? Neem dan contact op met Frank Reef (voorzitter van de MR) op frankreef@gmail.com 0f 

0681882280 

 

Wij willen Sophie de Wijs heel hartelijk bedanken voor haar inzet in de MR, bij Schreuder en daarvoor al bij 

de Vlinderboom. Het komend jaar gaat zij de OR versterken, dus we zullen elkaar nog vaak zien! 
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Afscheid groep 8 

Dinsdag 12 juli nemen de kinderen van groep 8 afscheid van onze school. 

In de middag zullen zij afscheid nemen van alle kinderen door het vertonen van de eindfilm en het zingen van 

een aantal liedjes.  

 

's Avonds zullen de kinderen afscheid nemen van de leerkrachten en een mooie 

avond verzorgen voor de ouders en andere genodigden. 

Op woensdag 13 juli begint dan voor groep 8 de vakantie. 

 
 

 

 

Wenmoment 

Op woensdag 13 juli, van 11.30-12.30 uur, houden we ons jaarlijkse wenmoment. In dat uur schuiven de 

leerlingen door naar de volgende groep om alvast te wennen aan de groep, de leerkracht en het klaslokaal 

waar ze volgend schooljaar komen te zitten. Ook de nieuwe leerlingen, die volgend schooljaar gaan starten, 

zijn uitgenodigd om die ochtend erbij te zijn. Zo kunnen de leerlingen alvast kennis maken met de ‘nieuwe’ 

juf/meester en zien ze in welke leslokaal ze gaan starten na de zomervakantie.  
 

 

Avond4daagse, terugblik 

Half mei hebben er 53 kinderen van groep 1 t/m groep 8 meegedaan met de Avondvierdaagse in het 

Amsterdamse Bos. We hadden vier dagen prachtig weer en hebben heel wat kilometers afgelegd met elkaar. 

Een prachtige traditie die na twee jaar eindelijk weer door kon gaan, mede dankzij de enthousiaste 

organisatie van Bram van Wijngaarden.  
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Kiestraining 8 september 2022 

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige 

omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit 

elkaar zijn. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben 

kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen. Het 

(h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.  

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die 

een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. 

Donderdag 8 september start de KIES training in Zuid. Locatie: 2e Daltonschool, Willem Witsenstraat 10. 

Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, 

wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 juli a.s. Er zijn 

geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Ook kunt u voor 

vragen een mail sturen naar sas-kia@kiesamsterdam.nl. 

 
Social Schools en Wis collect (ouderbijdrage/TSO-bijdrage) 
Komend schooljaar zullen wij voor de reguliere groepen gaan werken met Social Schools en Wis collect. 

Social Schools zal het communicatiemiddel worden tussen school en ouders. Wis collect gaan wij gebruiken 

voor het innen van de ouderbijdrage en TSO-bijdrage. U krijgt hier nog nadere info over in het nieuwe 

schooljaar. 

Voor de unIQ groepen verandert er voorlopig nog niets. 

 
 
Interview teamlid 

interview juf Roos, gemaakt door Rhania en Joyce (groep 7) 

Wat voor een werk doet u? 

Ik ben juf, begeleid kinderen die dat nodig hebben en ik doe socrates. 

hoe bent u op dit vak gekomen? 

ik heb eerst psychologie gestudeerd.Toen werkte ik bij een sales bedrijf en dat vond ik stom en toen ben ik 

pabo gaan studeren en toen kwam ik op dit. 

Wat vindt u  van dit werk? 

Hartstikke leuk ,want ik werk met ouders en kinderen en ik geef advies aan de mensen die 

dat vragen. 

Met welke collega werk je graag samen? 

met Ria ,want ik zit met haar in een kantoortje en dan is het vaak gezellig. 

wat is uw grootste wens? 

Dat elk kind zijn eigen talent kent.Wat is uw talent? Samen werken en ik ben creatief. 

Wat vindt je het allerleukst (algemeen)? 

Tijd doorbrengen met vrienden en familie.en reizen. Wat zijn je favorieten landen waar je bent 

geweest?:Griekenland,Spanje,Zuid-Amerika en Gana. 

 

 

 

 



 

 

4 

KDV Kleintje Zuid 

Nieuwsbrief KleintjeZuid NSO 

 

De laatste paar weken van het schooljaar zijn aangebroken en dan begint de fijne zomervakantie weer! Wat 

vliegt de tijd, maar wat zijn we er aan toe! Alle kinderen van KleintjeZuid zijn inmiddels helemaal gewend aan 

de nieuwe groepssamenstellingen en er zijn nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt! Dit is erg mooi om 

te zien 😊 We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en kijken we uit naar een heerlijke zomer, boordevol 

leuke activiteiten voor onze kinderen. Achter de schermen zijn we weer hard bezig om een fantastisch 

zomervakantie programma te maken. Een programma met leuke thema’s, uitjes, ijsjes, spelletjes en 

waterpret! 

Wij wensen onze kinderen succes met de laatste schoolweken en alvast een heerlijke zomervakantie toe! 

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

De voorschool/halve dagopvang 

Met de voorschool zijn we begonnen met het thema ‘’ Water’’. Elke dag gebruikt iedereen water. Water is 

overal om ons heen en we kunnen niet zonder. Waar komt het water vandaan? Wat doen we er allemaal 

mee? Hoe komt water in ons huis? 

Via het regenwater uit de wolken (lekker buiten in de druppels lopen en in de plassen stampen) gaan we 

samen met onze groep verkennen, volgen we de waterleidingen en komen we uit bij de kraan. Waar hebben 

we allemaal water voor/bij nodig? Om te drinken, handen te wassen, de was te doen, de afwas te doen en 

wat nog meer…? 

Wanneer het water weer door het putje wegspoelt volgen wij het water, het riool in en terug naar de zee 

waar we de onderwaterwereld en zijn bewoners verkennen. Zo leren we om zuinig te zijn met ons 

drinkwater en onze wateren niet te vervuilen. 

Tijdens onze kringgesprekken en diverse activiteiten laten we 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 

 

Van de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

Vanuit verschillende kanten hoorden we al dat er behoefte is aan duidelijkheid voor het nieuwe schooljaar. 

Nou, na een flink aantal gesprekken, heen & weer geschuif en gepuzzel, is daar dan toch de formatie voor 

volgend schooljaar, deze ziet er als volgt uit: 

• 1/2   Juf Olga & juf Mirjam (woe) 

• 3  Juf Jacobien & juf Mirjam (di) 

• 4  Juf Floor (ma – do) & juf Melanie (do-vrij) 

• 5  Juf Bettina (ma – woe) & juf Madelon (woe – vrij) 

• 6  Juf Ymke & juf Floor (vrij) 

• 7  Juf Melissa  

• 8  Juf Ellen & juf Marijke (do – vrij) 
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Bij de start van het schooljaar zal juf Ymke worden vervangen door juf Sanne. Sanne doet op dit moment al 

groep 5 en gaat dus met de groep mee naar 6. Juf Ellen zal worden vervangen door meester Rolf. Ook Rolf 

gaat dan met de groep mee naar groep 8. 

De unIQ groepen houden eenzelfde bezetting als in dit jaar. Juf Nynke zal fulltime groep 4/5U doen, meester 

Pieter– Jan groep 6/7U en juf Anna groep 7/8U. Voor de vrijdag bij Pieter-Jan wordt nog gezocht naar een 

invulling.  

De administratie, ondersteuning en interne begeleiding zal verder op het peil blijven zoals deze nu is. 

In bovenstaand overzicht mist u juf Nancy. Hiervan bent u al op de hoogte. In de komende weken zullen we 

op gepaste wijze afscheid van haar nemen. Natuurlijk groots en meesleepend na zoveel jaren op ‘De 

Schreuder’!!! Ook Danny, de vakleerkracht gymnastiek, gaat ons aan het einde van dit schooljaar verlaten. Hij 

gaat werken op een andere school in Amsterdam. Danny zullen we ook gepast uitzwaaien natuurlijk! 

Meester Youssef zal vanaf volgend schooljaar de gymlessen verzorgen, hij zal zich in een volgende 

Nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Het is mooi om te zien dat we volgend jaar met 3 leerkrachten in opleiding (LIO) mogen werken. Melanie, 

Madelon en Marijke zullen de laatste fase van de pabo bij ons op school afronden! 

 

Vakantiedagen en studiedagen schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie    17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie    26 december 2022 t/m 06 januari 2023 (23 december tot 12.00u school) 

Voorjaarsvakantie   27 februari 2023 t/m 03 maart 2023 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag  07 april 2023 t/m 10 april 2023 

Meivakantie    24 april 2023 t/m 05 mei 2023 (21 april tot 12:00 school) 

Hemelvaartsdag   18 mei 2023 en 19 mei 2023 

Pinksteren    29 mei 2023 

Zomervakantie    24 juli 2023 t/m 01 september 2023 

 

Studiedag 1    14-okt-22 

Studiedag 2 -    NPO studiedag 15-nov-22 

Studiemiddag portfolio   21-feb-23, leerlingen om 12.00u vrij! 

Studiedag 3    24-feb-23 

Studiedag 4    20-mrt-23 

Studiedag 5 -    NPO studiedag 11-mei-23 

Studiedag 6    22-jun-23 

Studiemiddag portfolio   10-jul-23, leerlingen om 12.00u vrij! 

Studiedag 7 -    Dag voor de zomervakantie 21-jul-23 

 

 

Rest mij nog u aan te geven dat ook ik aan het einde van dit schooljaar weer zal vertrekken. Ik word 

opgevolgd door Marrije Boersma-Dekker. Zij zal de locatieleider zijn in de komende jaren en zal zich spoedig 

nader aan u voorstellen. Ik heb met veel plezier de afgelopen maanden gewerkt op 'De Schreuder’. Het is een 

enorm fijn team zeer betrokken mensen!  

 

Op donderdag 14 juli organiseert de ouderraad op het schoolplein een zomerborrel van 15.00u-17.00u, u 

bent van harte welkom om samen het schooljaar feestelijk af te sluiten. 

 

Vast een fijne vakantie en graag tot 14 juli bij de ouderborrel, 

Maurice Boonstra 
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De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 26 augustus 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 

 

 


