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Nieuwsbrief 2 

30 september 2022 
 

Schreuder is een veelzijdige basisschool in Amsterdam-Zuid, succesvol in het 
geven van goedonderwijs door het verbinden van kinderen, kennis en werelden. 

In deze nieuwsbrief 

• Van de directie 

• Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 

• Ouderkamer: gezonde voeding en mondverzorging 

• Vreedzame School blok 2: “We lossen conflicten zelf op” 

• Schoolreisjes dinsdag 20 september groep 1 t/m 7 

• Even voorstellen, “onze” LIO's:  Madelon, Marijke, Melanie 

• Rapportboekje Instituut Schreuder 1916 

• Absentmeldingen via Social Schools 

• WIS Collect voor ouderbijdrage/TSO bijdrage via Social Schools 

• NSA Hockey 

• KDV Kleintje Zuid 

 

 

Belangrijke data  

 

• Woe. 5 t/m zo. 16 oktober Kinderboekenweek 

• Vrij. 14 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij! 

• Za. 15 t/m zo. 23 oktober Herfstvakantie 

• Di. 25 oktober Ouderkamer 8.45-9.45u 

• Do. 27 oktober Informatieochtend oriënterende ouders 

• Vr. 28 oktober Nieuwsbrief 3 

 

 

Van de directie 
 
Start schooljaar 
We zijn alweer een paar weken met elkaar op school. We hebben een goede start gemaakt en alle kinderen 

zijn weer druk aan het leren. De eerste weken van een nieuw schooljaar staan ook altijd in het teken van de 

groepsvorming. De kinderen moeten weer wennen aan de groep, die vaak net weer wat anders is dan vorig 

jaar. Dit brengt soms ook wat onrust en rumoer met zich mee. Dat hoort er in deze fase bij. De leerkrachten 

begeleiden de leerlingen hierbij en zorgen ervoor dat ruzietjes worden uitgepraat. 

Mocht u daar nog vragen over hebben dan kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht.  
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Jeugdfonds voor sport en cultuur  

Uw kind wil graag voetballen, turnen, judoën, op dansles, muziekles of een andere sportieve 

of creatieve activiteit doen. Is het betalen van de contributie/ lesgeld een probleem? Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Let op! Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een 

intermediair (op school is dat Ria van Gerven, intern begeleider). Mail Ria als u zich wilt 

aanmelden, dan stuurt zij u een ouderkaart. Als u deze kaart hebt ingevuld kunt u hem 

inleveren op school en dan zorgt Ria ervoor dat de aanvraag gedaan wordt. Op dinsdag en vrijdag is Ria op 

school en kunt u ook samen met haar de aanvraag doen.  Meer weten? Kijk op 

www.jeugdfondssportencultuur.nl Het mailadres van Ria is ria.vangerven@amosonderwijs.nl  

   

  

 

Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 

Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Deze ochtend zal de opening van het thema Gi-Ga-

Groen plaatsvinden om 8.45uur op het schoolplein. De kinderen mogen in het groen gekleed naar school 

komen. De kinderen gaan het Gi-Ga-Groenlied zingen van Kinderen voor Kinderen Kinderen voor Kinderen | 

Gi-ga-groen (Officiële videoclip) - YouTube . 

 

Met de Kinderboekenweek benadrukken we dat (voor)lezen ontzettend belangrijk is voor de 

taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat. Op school besteden we veel tijd aan leesmotivatie 

door voor te lezen en het lezen te stimuleren. We hopen dat jullie dit thuis voortzetten. 

 

 

Ouderkamer – 25 oktober van 8:45 – 9:45 uur 

Gezonde voeding & Mondverzorging  

Gezond eten en mondverzorging, hoe doe je dat nou thuis?   

Wat doen wij op school?  

Zijn onze kinderen blij te maken met een gezonde snack?  

Het gebit van een jong kind is belangrijk, hoe verzorg je dit?  

  

Zomaar wat te beantwoorden vragen.   

De ouderkamer wordt gehouden op de eerste verdieping van Basisschool Schreuder.  

We zullen ons gezond eten en drinken beleid doornemen. 

Heb je leuke tips voor traktaties en/of voor in de broodtrommel, neem ze mee! Zo kunnen we wat 

van elkaar leren en overnemen. 

  

Alle ouders/verzorgers van de voorschool Kleintje Zuid, groep 1/2 en groep 3 zijn van 

harte welkom. We starten om 8.45 uur en we eindigen om 9.45 uur. Tot op de 

ouderkamer. Vertalen in het Engels is eventueel mogelijk. Graat tot dan!  

Vriendelijke groeten,  

Sascha Nagel (KDV Kleintje Zuid) & Mirjam Kane (Basisschool Schreuder)  

 

 

 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:ria.vangerven@amosonderwijs.nl
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
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Vreedzame School blok 2  

Maandag 19 september is blok 2 van de vreedzame school geopend door groep 

4/5U.  

Dit blok gaat over: “We lossen conflicten zelf op”. De leerlingen leren in dit blok 

hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen 

oplossen. In groep 7 en 8 verdiepen de leerlingen hun inzicht in conflictoplossing en 

leren de parallellen zien tussen conflicten in de groep en conflicten in de wereld 

buiten school. Tot en met 18 november zullen wij Schoolbreed bezig zijn met blok 

2. Afgelopen week is ook gestart met het opleiden van de mediatoren. Dit zijn 

leerlingen die andere leerlingen helpen hun conflict op te lossen. 

 

 

 

Schoolreisjes 20 september groep 1 t/m 7 

 

Sprookjeswonderland  

De kleuters gingen op schoolreis naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen.   

We waren de enige schoolklas, dus het was heerlijk rustig en lekker 

overzichtelijk.  In de klas werken we over het thema 'sprookjes', dus was het 

fantastisch deze sprookjes in het 'echt' te zien. Sommige kleuters durven echt 

alles...achter elkaar in het Piratenschip. Meester Kevin zag na 5 ritjes wat bleek 

om zijn neus     . Vóór vertrek kregen de kinderen een lekker ijsje. En op de 

terugweg vielen wel 5 kleuters volgens goed gebruik in slaap. Kortom, een 

geslaagd schoolreisje!  

  

Naturalis  

“Hoi, wij zijn Klaas en Max en zitten in groep 6. Vorige week gingen wij met school naar Naturalis in Leiden. 

naturalis is een leuke museum met heeel veel dieren zoals mammoeten en dino's en het is een enorm grote 

museum en bij dino's staan er ook waar de botte zijn gevonden en de meest beroemde dino staat ook in 

naturalis die het trix. het was ook gezellig om daar rond te lopen en opdrachten te doen en de bus was ook 

leuk. in de klas hebben we met de juf nog een kahoot gespeeld. dat is een quiz. toen konden we ook boeken 

winnen over het museum. “ 

 

  

Corpus  

Groep 6/7U en groep 7 zijn samen naar Corpus geweest. Na een heerlijk busritje 

zijn we met een koptelefoon op het museum in gegaan. Het leuke van Corpus is 

dat je per 13 kinderen naar binnen gaat en met dat groepje ruimte per ruimte 

bezoekt. In elke ruimte is er dan een uitgebreide uitleg over het menselijk 

lichaam.  

Pepijn: “het allergaafste was dat we een 3D bril opkregen, met het gave geluid en 

de bewegende stoelen was dat echt een toffe ervaring.” Vooral tijdens de uitleg 

van de bloedsomloop was die ervaring echt verrijkend. Ook was de wachtruimte 

leuk. Het beste hebben we: “het hart onthouden en het filmpje van de baarmoeder”, zei Laura. “Het leek net 

alsof je in het hart zat vanwege de bewegende stoelen.”  Al met al een toffe ervaring!   
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Even voorstellen, onze LIO's 

 

Madelon 

Mijn naam is Madelon Eggengoor, 26 jaar en ik woon in Amsterdam. In september 2020 

ben ik gestart met de versnelde deeltijdopleiding tot leerkracht in het primair onderwijs. Na 

het behalen van mijn Hogere Hotelschool diploma heb ik werkervaring opgedaan in een 

sales-functie, maar kwam erachter dat ik met deze achtergrond en mijn diploma geen 

toekomst zie in dit vakgebied. Een baan waar ik met positiviteit heenga en met een voldaan 

gevoel thuiskom, dat is waar ik op dat moment naar opzoek was. 

Tijdens mijn vorige opleiding heb ik altijd gezegd dat het werk als leerkracht op een basisschool mij leuk lijkt. 

Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en daarmee dus ook aan de samenleving. Ik ben me 

vervolgens gaan verdiepen en ik kwam in aanmerking voor het verkorte deeltijd traject dat 2,5 jaar duurt. 

Inmiddels ben ik al meer dan 2 jaar onderweg en verwacht ik in januari 2023 mijn diploma te behalen. Tot die 

tijd zal ik in ieder geval op de woensdag, donderdag en de vrijdag mijn LIO (Leerkracht In Opleiding) in groep 

5 doen. 

Als (toekomstig) leerkracht zal ik er veel voldoening uit halen dat ik mijn leerlingen heb zien ontwikkelen 

gedurende het schooljaar en zal ik er trots op zijn dat ik hieraan bijgedragen heb. Ik kijk met veel positiviteit 

uit naar het aankomend schooljaar op basisschool Schreuder! 

 

 

 

Marijke 

Bij deze wil ik mij graag voorstellen als nieuwe leerkracht. Mijn naam is Marijke Louter, ik 

ben 22 jaar en woon in Amsterdam. Ik zit in mijn laatste jaar van de Hogeschool iPabo en 

volg mijn LIO-stage in groep acht. Ik zal tot het einde van schooljaar 2022-2023 op 

donderdag en vrijdag werkzaam zijn op basisschool Schreuder. Ik ben van mijzelf niet 

iemand die stil zit. Ik houd ervan om altijd bezig te zijn. Handballen, een stukje wandelen 

door de stad of op het terras zitten met vrienden of familie zijn activiteiten waar ik mijn 

weekend mee vul. Ik heb er enorm veel zin in! Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. 

Marijke Louter, Leerkracht groep 8 

 

 

 

Melanie 

Bij deze stel ik mij graag even voor! Mijn naam is Melanie Adelaar, ik ben 22 jaar en ik 

woon in het fijne Amsterdam. In 2019 ben ik begonnen aan de opleiding tot leraar 

basisonderwijs, wat betekent dat ik inmiddels alweer in mijn laatste jaar zit! Nadat ik 

vorig jaar stage heb mogen lopen in groep 6 en groep 4, mag ik dit schooljaar blijven voor 

mijn afstudeerstage in groep 4. Ik kijk er enorm naar uit om aankomend schooljaar weer 

aan de slag te gaan op basisschool Schreuder, waarin ik met veel enthousiasme weer mag 

bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. 
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Rapportboekje Instituut Schreuder uit 1916 

Vorige maand kregen wij onderstaand mailtje met een rapportboekje uit 1916, meer dan een eeuw oud, héél 

bijzonder: 

L.s. 

Bij het opruimen van de inboedel van een reeds lang geleden overleden familielid kwam ik een schoolrapport 

van "Instituut Schreuder " Jan Luykenstraat 19 te Amsterdam tegen.  Het is een Christelijke inrichting voor 

fröbel-, uitgebreid lager- en voortgezet onderwijs. Het rapport is van 1916/1917 tot en met 1921/1922. 

 

 
 

Absentmeldingen via Social Schools 

Heel fijn dat alle ouders van Schreuder regulier hun Social Schools account hebben geactiveerd! 

Absentmeldingen kunt u eenvoudig via de app doorgeven. Als u nog niet zeker weet hoeveel dagen uw kind 

afwezig zal zijn, geeft u de absentie per dag door, graag voor 8.30u. Als uw kind één dag ziek is geeft u 

dezelfde dag als begin- en einddatum aan: bv 23-09-2022 t/m 23-09-2022. 

Ouders van unIQ leerlingen geven de absenties bij voorkeur via Parro door of als alternatief per telefoon: tel. 

020-6795827, graag voor 8.30u. 

 

 

WIS Collect voor ouderbijdrage/TSO bijdrage 

Ouders van leerlingen van het reguliere programma krijgen komende maand via Social Schools (van het 

systeem WIS Collect) een verzoek tot betaling van de -vrijwillige- ouderbijdrage en de -niet vrijwillige- TSO-

bijdrage. U kunt daarbij kiezen voor het betalen in termijnen.  

Mocht uw kind in het bezit zijn van een Stadspas dan kunt u de Ouderbijdrage hiermee voldoen: u kunt het 

nummer van de Stadspas mailen naar administratie.schreuder@amosonderwijs.nl , graag met de naam en 

groep van uw kind. U kunt ook even langskomen bij de administratie om de Stadspas te laten scannen. Wilt u 

dit voor 1 november doen? 

Voor de ouders van de unIQ leerlingen blijft de betaalwijze voorlopig nog zoals deze was. 

 

NSA Hockey 

Op dinsdag 27 september en vrijdag 30 september  hebben onze leerlingen proeflessen hockey gevolgd. 

Heeft uw kind interesse in deze naschoolse activiteit die donderdag 6 oktober om 15u van start gaat? Voor 

inschrijvingen/ prijsinfo gaat u naar: www.combiwelsport.nl 

mailto:administratie.schreuder@amosonderwijs.nl


 

 

6 

 

 

NSO 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is alweer voorbij. Wat fijn om iedereen weer te zien! Alle 

kinderen van KleintjeZuid zijn inmiddels weer gewend aan de wekelijkse routines en we kijken uit naar een 

fijn nieuw jaar met elkaar. De afgelopen maand stond in het teken van wennen en opstarten. Vanaf volgende 

week beginnen we de weken weer met leuke activiteiten en hangt er op KleintjeZuid weer een 

activiteitenschema waarvoor de kinderen zich kunnen aanmelden. Wekelijks staat er een kook, knutsel of 

sportactiviteit op het programma. De kinderen mogen zelf weten of ze hieraan mee willen doen. Een van 

onze KleintjeZuid toppers Mariam, Sara en/of Chaimae staat klaar om de activiteit te begeleiden! Lees je 

liever een Donald Duck of speel je het liefst een bordspel met je vriend of vriendinnetje? Geen probleem, 

niks is verplicht. Bij KleintjeZuid vinden we het belangrijk dat het voor onze kinderen voelt als thuiskomen en 

dat er genoeg ruimte is voor eigen keuze. Op school werk je immers al hard genoeg! J 

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

 

De voorschool/halve dagopvang 

Met de voorschool zijn we begonnen met het thema ‘’ Herfst en Gi-Ga-Groen’’ Binnen dit thema 

bewonderen we de natuur. Het wordt al snel herfst, dus dan is er weer genoeg te zien: 

De blaadjes die van kleur veranderen en van de bomen vallen, leren ons bijvoorbeeld over kleuren en 

seizoenen. De dieren die zich klaarmaken voor de winter, laten ons zien hoe wij de natuur een handje 

kunnen helpen. We verzamelen natuurlijke materialen om te bekijken én mee te knutselen, we maken 

vetbolletjes voor de vogeltjes en zingen veel liedjes. 

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de Kinderboekenweek en lezen veel boekjes voor over de natuur, 

dieren en herfst. Omdat voor ons bij paddenstoelen ook kabouters horen, verplaatsen wij ons ook in de 

wereld van de kabouter. Zij staan dicht bij de natuur en de dieren. 

Tijdens onze kringgesprekken en diverse activiteiten laten we het thema helemaal tot leven komen! Voor 

meer informatie zijn wij te bereiken via: 020-2089920/ planning@kleintjezuid.nl of direct met de locatie via 

020 2091330/ museumkwartier@kleintjezuid.nl 

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 28 oktober 2022 

 

MR oudergeleding: 

Bram Wijngaarden/voorzitter: dwijngaa@gmail.com 

Leila Abouyaala/lid: l.abouyaala@uva.nl 

Frank Reef/adviserend lid: frankreef@gmail.com 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 8) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

Roos Schouw (ondersteuner UniQ) 

Ouderraad: 

Sophie de Wijs/voorzitter: sophie.dewijs@gmail.com 

Cornélie Goede/voorzitter: cch.goede@gmail.com 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Evelien Brouwer: e.brouwer@hetabc.nl 
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