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Nieuwsbrief 4-25 november 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 

• Vreedzame School blok 3 en mediatoren diploma-uitreiking 

• Sinterklaasviering 5 december 

• Kerstviering 21 december Westerkerk 

• KDV Kleintje Zuid 

 

Belangrijke data  

 

• Maandag 5 december: Sinterklaasviering, leerlingen om 12.00u vrij! 

• Woensdag 21 december: Kerstviering Westerkerk 

• Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari Kerstvakantie, 

leerlingen vrijdag 23 december om 12.00u vrij! 

• Vrijdag 23 december: Nieuwsbrief 5 komt uit 

 

 

Van de directie 
 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Wat gaat de tijd snel, het is alweer bijna december. We zijn inmiddels gestart met Blok 3 van de Vreedzame 
School en we hebben weer nieuwe mediatoren opgeleid! 
 
December is natuurlijk de maand die o.a. in het teken staat van Sinterklaas en Kerst. Door Corona konden we 
deze feesten de afgelopen jaren niet vieren zoals we dat op Schreuder gewend zijn.  
  
Gelukkig kan dat dit jaar wel, met de traditionele kerstviering in de Westerkerk als hoogtepunt. Verderop in 
deze nieuwsbrief vinden jullie hierover meer informatie van onze werkgroepen. 
 
We wensen jullie allemaal een mooie decembermaand toe en hopen jullie te mogen ontmoeten in de 
Westerkerk op woensdag 21 december. 
 
Namens het hele Schreuder-team, 
 
Marrije Boersma en Jan Witte 
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Vreedzame school blok 3 & diploma-uitreiking mediatoren 

 

Afgelopen maandag was de opening van blok 3 van Vreedzame school door 

groep 1/2 en groep 6/7U. Dit blok gaat over: We hebben oor voor elkaar. 

De leerlingen leren in dit blok te werken aan de manier waarop ze met elkaar 

praten, goed naar elkaar luisteren en ze verplaatsen zich in het gezichtspunt van 

een ander. Ook leren de leerlingen dat je een eigen mening mag hebben, en dat 

je dan toch vrienden kan blijven. 

Tot en met 16 januari zullen wij schoolbreed bezig zijn met blok 3. 

 
 

Vorige week hebben de nieuwe mediatoren hun training afgerond en dat 

werd maandagmiddag feestelijk afgesloten met een diploma-uitreiking. 

De kinderen hebben erg hun best gedaan en ook kleine offers (bijv. pauze- en 

gym tijd) gebracht om de training te doorlopen.  

Bij deze worden alle mediatoren van harte gefeliciteerd en wensen wij ze veel 

succes bij deze extra verantwoordelijkheid. Dank gaat ook uit naar Lucia, die 

de trainingen en de coördinatie verzorgd heeft. 

 

 

 

Sinterklaasviering 5 december    Hij komt, hij komt… 

 

Beste ouders,  

Sinds maandag 14 november volgen wij via het Sinterklaasjournaal 

de komst van Sinterklaas dit jaar.  

De groepen 4/5u t/m 8 hebben inmiddels een lootje getrokken en 

helpen Sint en zijn Pieten met een surprise en een gedicht.   

Op donderdag 24 november mochten alle kinderen van onze school 

hun schoen zetten.  

Vrijdag 2 december is er pietengym. Kinderen mogen in pietenpak naar school komen die dag.  

 

We hebben de Sint en een paar Pieten uitgenodigd om op maandag 5 december langs te komen bij 

Schreuder. Vanaf 8.30u zullen we op het schoolplein wachten op de komst van Sinterklaas, rond 8.45uur. We 

zullen hem toezingen met een ingestudeerd liedje. We snappen natuurlijk dat hij het die dag heel druk heeft, 

dus het is nog even afwachten of hij tijd heeft..   

  

Op maandag 5 december hebben de kinderen school tot 12.00 uur!  

  

De Sintcommissie  
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Kerstviering Westerkerk 21 december 

 

Als Sinterklaas ons land verlaten heeft, starten wij met de 

voorbereidingen van onze kerstviering. De kerstviering zal op 

woensdag 21 december in de Westerkerk plaatsvinden. In de weken 

hiervoor zullen we per klas een versje of lied voorbereiden om dit 

tijdens de viering op te voeren. Naast het voorbereiden van een 

versje of lied zullen alle klassen ook kerstengelen versieren om in de 

kerk op te hangen.  

Het programma voor woensdag 21 december ziet er als volgt uit:  

Deuren van de Westerkerk gaan open om 18.45uur. U kunt vanaf dat moment met uw kind(eren) de kerk in. 

Uw kind(eren) gaan vervolgens bij hun klasgenoten en leerkracht zitten op de daarvoor aangegeven plek. U 

kunt zelf een plek achter de leerlingen zoeken.   

Om 19.00uur zal de Kerstviering starten. Het is dus belangrijk dat u allen op tijd aanwezig bent.  

De Kerstviering zal rond 20.15uur/20.30uur afgelopen zijn. Op het einde krijgen alle leerlingen nog een 

bekertje warme chocolademelk en een koekje!  

Wij hebben er veel zin in, hopelijk u ook!  

Met vriendelijke groet,  

De Kerstcommissie  

 

 

 

KDV Kleintje Zuid 

 

 

 

NSO 

De laatste weken zijn aangebroken voordat we het nieuwe jaar mogen beginnen. Wat hebben we een druk, 

afwisselend, vernieuwend, maar ook fijn en gezellig jaar met elkaar gehad. We zijn blij nog steeds iedereen 

met een glimlach bij KleintjeZuid te mogen ontvangen! December is de maand van pepernoten bakken, 

plezier maken, versieren, knutselen, elkaar helpen, samenhorigheid, lief zijn voor elkaar, delen, cadeautjes 

krijgen, de kerstboom opzetten en het jaar feestelijk met elkaar afsluiten. Ook bij KleintjeZuid doen we ons 

best om dit allemaal waar te maken en samen te genieten van deze leuke maand. In de kerstvakantie is 

KleintjeZuid NSO gesloten tussen kerst en oud en nieuw ( 24 december t/m 1 januari 2023), maar wij zullen 

voor een spetterend en feestelijk kerstvakantieprogramma zorgen in de week van 2 t/m 6 januari 2023! 

Wij wensen iedereen een gezonde en fijne feestmaand toe!! 

Maak kennis met KleintjeZuid Museumkwartier! #Plezier #Ontwikkeling #Kracht # Duurzaam #Energie 
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De voorschool/halve dagopvang 

De komende periode gaan wij aandacht besteden aan de feesten die gevierd worden tijdens de donkere 

dagen voor de jaarwisseling. We praten over wat er allemaal nodig is om feest te vieren. We versieren de 

groep en leren veel feestelijke liedjes en hebben het over licht en donker! 

Natuurlijk zullen we ook veel knutselen voor het Sinterklaas- en Kerstfeest welke we ook dit jaar samen met 

de kinderen vieren! Sinterklaas brengt een bezoek aan Basisschool Schreuder op maandag 5 december en 

natuurlijk komt hij ook bij ons op de voorschool kijken! 

Tevens kunnen we dit jaar weer genieten van een gezamenlijk kerstontbijt op de voorschool waarbij we met 

ouders en kinderen de feestmaanden inluiden 😊 

De voorschool is gesloten in de kerstvakantie ( 24 december t/m 8 januari). 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 23 december 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: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 

 

 

mailto:dwijngaa@gmail.com
mailto:l.abouyaala@uva.nl
mailto:sophie.dewijs@gmail.com

