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Nieuwsbrief 3 

28 oktober 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 

• Schoolfotograaf 9 & 11 november 

• Crea middagen en Schreudertheater 

 

Belangrijke data  

 

• Donderdag 3 en 10 november: creamiddag  

• Woensdag 9 en vrijdag 11 november: Schoolfotograaf  

• Dinsdag 15 november: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!! 

• Woensdag 16 november: Schreudertheater 

• Vrijdag 25 november: Nieuwsbrief 4 komt uit 

 

 

Van de directie 
 

Dag van de leraar 5 oktober 2022 

Wat zijn we enorm verwend door de ouderraad, namens jullie als ouders op de dag van de leraar! We 

hebben genoten van de heerlijke smoothies, gezonde en lekkere hapjes en de geweldige dansworkshop. 

Dankzij jullie voelden we ons als team op deze dag bijzonder gezien en gewaardeerd. Dank jullie wel!  
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Zelf naar binnen  

De afgelopen week konden de kinderen voor het eerst sinds lange tijd weer zelfstandig naar binnen in de 

ochtend. Denkt u eraan dat bij het wegbrengen van de kinderen naar de klas, dat de leerkracht er is om de 

kinderen te verwelkomen? Helaas is er bij de inloop in de ochtend geen tijd/ruimte voor een 

‘drempelgesprekje’. Ook niet even kort. We vragen u na schooltijd een afspraak te maken met de leerkracht 

als er iets besproken moet worden. Zo kan ons team er ook echt zijn voor de kinderen in de ochtend!  

 

Te laat protocol 
Beste ouders, Nog even een opfrisser: omdat we graag de lessen op tijd willen laten starten, is het erg 

belangrijk dat de kinderen uiterlijk om 08:40 de school inkomen, zodat om 08:45 ook echt kan worden 

gestart met de lessen. Te laat aanschuiven zorgt voor veel onrust in de groep en bij het kind wat te laat komt. 

Bij deze nieuwsbrief sturen we ons 'te laat protocol' mee, zodat de afspraken ook bij jullie als ouders weer 

vers in het geheugen liggen. Dank voor jullie medewerking! 

 

Gymlessen 

Zoals u heeft gehoord is onze gymleerkracht, meester Youssef, al een tijdje ziek. Heel vervelend, in de eerste 
plaats voor hemzelf. Maar natuurlijk ook heel jammer dat de gymlessen al een paar weken niet door konden 
gaan. 
Het ziet er helaas naar uit dat Youssef voorlopig nog niet beter is. Wij zijn daarom op zoek naar tijdelijke 
vervanging zodat de gymlessen snel weer door kunnen gaan. 
We hebben goede hoop dat dit binnenkort gaat lukken. We houden u natuurlijk op de hoogte. 
  
En we wensen Youssef veel sterkte! 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Ook dit schooljaar wordt de schoolfotografie door PlanB fotografie verzorgd. Op 

woensdag 9 november staat het volgende gepland: broers/zussenfoto's, groeps- en 

portretfoto’s van groep 6 en afscheidsfoto groep 8. 

Op vrijdag 11 november worden de groeps-en portretfoto's van alle andere groepen 

genomen. 

Begin december krijgt u via de leerkracht van uw kind een ticket met inlogcode en wachtwoord. Hiermee 

kunt u op de website van PlanB inloggen en uw bestelling plaatsen en betalen. 

 

 

 

Crea middagen & Schreudertheater 

 

Crea- middagen 

Donderdagmiddag 3 en 10 november zijn er crea-middagen.  

De kinderen maken in hun eigen klas een (3D) kunstwerk. 

Tijdens het Schreudertheater zullen de leerlingen o.a. het gemaakte werk presenteren. 
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Schreudertheater 16 november 

Op woensdag 16 november is het eerste Schreudertheater van dit jaar. 

De kinderen geven een presentatie over een onderwerp, waar ze in de klas mee bezig zijn. Dit kan vertellend, 

in de vorm van een werkstuk, een lied, een toneelstuk, knutselwerk, enz. De presentatie is in de hal en zal uit 

4 shifts bestaan. Elke groep verzorgt een presentatie van ongeveer 8 minuten (Dus wees op tijd!) 

 

 
Rooster: 

Blok 1: 9.40- 10.10 gr. 1/2, gr. 4/5U en gr.7  

10.15- 10.45 pauze 

Blok 2: 10.50- 11.20 gr.5 en gr. 6/7U 

Blok 3: 11.25- 11.55 gr. 4, gr. 6 en gr. 7/ 8 U 

Blok 4: 12.00- 12.30 gr.3 en gr. 8  

 

U bent van harte welkom om te komen kijken! 

Als u wilt komen kijken, kunt u plaatsnemen achter de kinderen, op de trap of boven bij de balustrade. In 

verband met de privacy willen wij u vragen, alleen foto’s van uw eigen kind te maken. 

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 25 november 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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