Nieuwsbrief 1
26 augustus 2022
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
•
•

Van de directie
Praktische zaken

Belangrijke data
Maandag 29 augustus :

1e schooldag na de zomervakantie
Opening blok 1 Vreedzame School op het schoolplein: “We horen bij elkaar”

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad en dat de kinderen zin hebben in het nieuwe schooljaar.
Wij zijn er in ieder geval klaar voor. De lokalen zijn ingericht en alle spullen liggen klaar. We kijken er naar uit
om iedereen maandag weer te zien.
En we zijn heel blij dat we voor elke groep een leerkracht hebben!
Na het vertrek van Maurice, die tijdelijk bij ons was, zijn we heel blij met de komst van Marrije Boersma. Zij is
vanaf nu de nieuwe locatieleider op Schreuder. Zij zal het eerste aanspreekpunt zijn. Ze is aanwezig op
maandag, dinsdag, woensdag. In deze nieuwsbrief stelt zij zich kort aan u voor.
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Komende maandag willen we graag met z’n allen om 8:35 uur starten op het schoolplein. We staan dan ook
kort stil bij de opening van blok 1 van ‘de Vreedzame School’: We horen bij elkaar. U bent van harte welkom
om daar bij aanwezig te zijn.
We wensen u en de kinderen een heel fijn schooljaar toe.
Namens het hele team,
Marrije Boersma en Jan Witte

Aangenaam, Marrije Boersma:
Beste ouders en kinderen van Basisschool Schreuder,
Even een kort berichtje in deze nieuwsbrief om mij aan jullie voor te stellen. Mijn naam
is Marrije Boersma en met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik het team van
Schreuder komen versterken als locatieleider. Mijn werkdagen zijn de maandag, dinsdag
en woensdag. De overige twee dagen sta ik voor de klas op de Rijk Kramerschool.
Ik woon in Amsterdam-centrum met mijn gezin. Het Museumplein en omgeving is
bekend terrein omdat onze kinderen ook in deze omgeving zijn opgegroeid. Ik heb flink
wat jaren ervaring in het onderwijs en ik weet inmiddels dat dit ook echt de sector is waar mijn hart ligt.
Het is prachtig om kinderen te zien groeien en opgroeien. Het blijft mooi om te merken wat je als schoolteam
voor de ontwikkeling van kinderen kunt betekenen. Ik kijk er dan ook naar uit in het aankomende schooljaar
samen met het fijne team van Schreuder en Uniq de schouders er onder te zetten om er op deze mooie plek
een prachtig schooljaar van te maken, voor zowel de kinderen en de ouders als de leerkrachten.
Ik wens jullie een fijne start van het schooljaar toe!
Marrije
Hieronder volgt nog wat belangrijke praktische informatie over komend schooljaar:
Het team:
In de vorige nieuwsbrief is het al gezegd maar voor de zekerheid de indeling van de klassen nog een keer:
• 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)
Bij de start van het schooljaar zal juf Ymke worden vervangen door juf Sanne. Sanne deed dit jaar al groep 5
en gaat dus met de groep mee naar 6. Juf Ellen zal voorlopig nog worden vervangen door meester Rolf. Ook
Rolf gaat dan met de groep mee naar groep 8.
De unIQ groepen houden eenzelfde bezetting als in vorig jaar. Juf Nynke zal groep 4/5U doen, meester
Pieter–Jan groep 6/7U en juf Anna groep 7/8U.
De gymlessen zullen twee keer per week verzorgd worden door meester Youssef, vakleerkracht gymnastiek.
Daarnaast blijven Ria en Rebecca de intern begeleiders. De extra ondersteuning wordt weer verzorgd door
Arfa en Monique. De Plus- en Socratesgroep wordt gedaan door juf Marsha.
Stef blijft de conciërge op de woensdag en Yvonne blijft onze ‘spin in het web’ als administratief
medewerker.
Zoals u kunt lezen staan er een paar nieuwe namen bij. Deze medewerkers stellen zich in een volgende
nieuwsbrief aan u voor.
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Schooltijden:
8:35: de deur gaat open en de leerkrachten halen de kinderen op vanaf het plein
8:45: start van de lessen
We willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind echt op tijd is zodat de les om 8:45 uur kan starten.
Om 14:45 gaat de school uit en komen de kinderen naar buiten. Op de woensdag is dit om 12:45 uur.
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
Studiedag 2 Studiemiddag portfolio
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5 Studiedag 6
Studiemiddag portfolio
Studiedag 7 -

14-okt-22
NPO-studiedag 15-nov-22
21-feb-23, leerlingen om 12.00u vrij!
24-feb-23
20-mrt-23
NPO-studiedag 11-mei-23
22-jun-23
10-jul-23, leerlingen om 12.00u vrij!
Dag voor de zomervakantie 21-jul-23

Ouderbijdrage 2022-2023
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar blijft ongewijzigd: € 150,00 per kind per schooljaar. De hoogte
van de ouderbijdrage en de begroting is in de MR besproken en vastgesteld. Indien u in het bezit bent van
een Stadspas, kunt u de ouderbijdrage voldoen door de Stadspas van uw kind bij de administratie te laten
scannen. Voor AMOS unIQ leerlingen en ex-Vlinderboom leerlingen geldt een andere bijdrage.
Uit de ouderbijdrage wordt o.a. betaald: schoolreisje, culturele activiteiten, bibliotheekboeken aanvulling,
materialen voor de brede ontwikkeling, Kerstviering, Sinterklaasviering, Pasen, sportdag/ koningsspelen,
eindfeest groep 8. Zonder uw bijdrage kunnen al deze activiteiten niet plaatsvinden!
TSO (overblijf) bijdrage 2022-2023
Ook de TSO-bijdrage blijft ongewijzigd: € 240,00 per kind per schooljaar.
Alle kinderen wordt de mogelijkheid geboden tussen de middag op school over te blijven. Na het eten van de
zelf meegebrachte lunch - in de klas samen met de eigen leerkracht - gaan de kinderen buitenspelen. Het
buitenspelen wordt begeleid door TSO-vrijwilligers die daarvoor een vergoeding krijgen. De leiding en
coördinatie van de TSO is in handen van mevr. Lucia Simao: schreuder.tso@amosonderwijs.nl .
Deelname aan de TSO is niet verplicht, in de praktijk blijven wel bijna alle kinderen over. Indien uw kind op
school overblijft, is betaling van de overblijfbijdrage verplicht. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw
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kind tussen de middag op te halen, mocht dat uw voorkeur hebben laat u het dan even weten via de
administratie? Email: administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
Voor AMOS unIQ leerlingen en ex-Vlinderboom leerlingen gelden de reeds gemaakte afspraken.
De inning van beide bijdragen zal dit schooljaar voor de reguliere leerlingen via Wiscollect verlopen, u krijgt
hierover binnenkort meer informatie.
Voor ouders met een laag inkomen biedt de Gemeente Amsterdam mogelijk hulp bij de schoolkosten van uw
kind. In de flyer die bij deze Nieuwsbrief wordt meegestuurd vindt u meer info, in 6 talen!
Social Schools
Vanmiddag ontvangen de ouders van de reguliere leerlingen per mail een uitnodiging voor Social Schools, het
communicatiesysteem tussen school en ouders waar wij dit jaar voor het eerst mee gaan werken. Hierover
hebben wij u vorig schooljaar al geïnformeerd. Komende week kunt u absenties nog telefonisch doorgeven
aan de administratie (voor 8.30u via tel. 020-6795827) en communiceren met school zoals u dat gewend
bent. Vanaf de 2e schoolweek verzoeken wij u dit via Social Schools te doen.
Amos unIQ ouders blijven voorlopig nog via Parro communiceren, later in het schooljaar schakelen zij
mogelijk ook over naar Social Schools.

Tot maandag 29 augustus!
De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 30 september 2022
MR oudergeleding:
Bram Wijngaarden/voorzitter: dwijngaa@gmail.com
Leila Abouyaala/lid: l.abouyaala@uva.nl
Frank Reef/adviserend lid: frankreef@gmail.com

Ouderraad:
Sophie de Wijs/voorzitter: sophie.dewijs@gmail.com
Cornélie Goede/voorzitter: cch.goede@gmail.com
Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

MR personeelsgeleding:
Ellen van de Geer (groep 8)
Jacobien Gerbrandy (groep 3)
Roos Schouw (ondersteuner UniQ)

Vertrouwenspersoon AMOS:
Evelien Brouwer: e.brouwer@hetabc.nl

4

