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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen. 

In deze nieuwsbrief 
• Belangrijke data 
• Welkom nieuwe leerlingen 
• Bestuurs-nieuws 
• Informatiebijeenkomsten 
• Kinderboekenweek 

 

• Herfsttentoonstelling 

• Overblijven 

• Socratesgroep, Spaanse les 
• De Vreedzame School: mediatorentraining 

• Naschoolse Activiteiten 

Belangrijke data 
Wo. 04-10 t/m 13-10  Kinderboekenweek: Gruwelijk eng! 

Di. 10-10   Informatieochtend groep 3 

Do. 12-10   Informatieochtend groep 1/2A 

Vr. 13-10   Informatieochtend groep 7 

Ma. 16-10   Informatieochtend groep 5/6A 

Di. 17-10   Informatieochtend groep 5/6B 

Do. 19-10   Informatieochtend groep 1/2B 

Vr. 20-10   Uitreiking diploma mediatoren 

    Herfsttentoonstelling 

Ma. 23-10 t/m vr. 27-10 Herfstvakantie 

Ma. 30-10   Talentweek: Beeld 

Di. 31-10   bestuursvergadering 

Do. 02-11   Inloop koffieochtend voor alle ouders 

Ma. 06-11   OR- vergadering 

Di. 07-11   MR- vergadering  

Vr. 10-11   Nieuwsbrief-4 uit   

 

Welkom nieuwe leerlingen 
In de afgelopen weken hebben we weer nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen. Klassenouders zullen 

even contact opnemen met de ouders van deze kinderen. Mogelijk wilt uw 

zoon/ dochter een speelafspraak maken en kunt u als ouder ook nader 

kennis maken met de ouders van de nieuwe leerlingen.  

• Salim Mansour, in groep 1/2A 

• Yusuke Kobayashi, groep 1/2B 

• Zaráh Heeregrave, groep 7 

Alle ouders en kinderen wensen we een leuke en leerzame tijd toe op 

Schreuder! 
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Bestuurs-nieuws:  
Update proces besturenfusie AMOS  

In de nieuwsbrief geven we de komende maanden een update van de stappen die we zetten voor een 

mogelijke besturenfusie met AMOS. Het gaat om een fusie op bestuurlijk niveau, waarbij Instituut 

Schreuder één van de scholen van het AMOS-bestuur zou gaan worden. Daarvoor moeten formeel een 

aantal stappen worden doorlopen.  

Wat ging eraan vooraf? 

Eind juni was de informatiebijeenkomst waarin het onderzoek van Planzo (over de 

toekomstmogelijkheden) werd besproken. Daarnaast waren Lex Polman (bestuurder van AMOS) en Arie 

van Loon (directeur bedrijfsvoering AMOS) aanwezig om zich voor te stellen en vragen te 

beantwoorden. Er is een intentieverklaring opgesteld voor instemming van het doen van onderzoek 

naar de haalbaarheid van de besturenfusie. Dat betekent dat, voordat we officieel kunnen kijken of 

AMOS een goede partner is, we instemming moeten ontvangen van de MR om onderzoek te mogen 

doen. In dat onderzoek worden feiten en cijfers naast elkaar gelegd en gekeken welke consequenties 

een besturenfusie heeft voor Instituut Schreuder. Voor goede begeleiding gedurende dit proces hebben 

we de hulp ingeschakeld van ScoliX. ScoliX is een adviesbureau dat scholen in dit soort situaties bijstaat. 

ScoliX heeft ons al eerder geholpen bij de werving van onze huidige directeur, Femmie. 

Waar staan we nu? 

Op 4 oktober jl. ontvingen wij instemming van de MR om het officiële haalbaarheidsonderzoek voor de 

besturenfusie te starten. Intussen hebben de bestuurders en enkele GMR-leden van AMOS al kennis 

gemaakt met onze MR-leden en daarnaast hebben Lex Polman en Gernanda Schutte (directeur 

Onderwijs, Innovatie & Onderzoek) al persoonlijk kennis gemaakt met onze leerkrachten en vragen 

beantwoord. 

Vragen en antwoorden 

De meest gestelde vragen over de mogelijke besturenfusie, die we tot nu toe hebben ontvangen, 

hebben we in een document verwerkt en als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Ook zijn de meest 

gestelde vraag en antwoorden over de besturenfusie terug te vinden op School & Wijk. 

In de komende nieuwsbrieven geven we steeds een update van waar we op dat moment staan en 

beantwoorden we eventuele vragen. Ook zetten we alle relevante documenten op School & Wijk zodat 

iedereen deze gemakkelijk terug kan vinden.  

Heeft u een vraag die nu niet beantwoord is, stel deze dan gerust. Stuur een mailtje naar 

bestuur@instituutschreuder.nl en u ontvangt persoonlijk antwoord. 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur 
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Informatiebijeenkomsten 

Sinds vorige jaar zijn we op school gestart met het houden van Start/KOM-gesprekken. Ouders maken 

zo kennis met de nieuwe leerkracht van hun kind en er kunnen direct afspraken gemaakt worden over 

de wijze van informeren. Vorig jaar is geen informatiebijeenkomst gehouden door de hoeveelheid tijd 

die het houden van individuele gesprekken met zich mee brengt (er is wel gevraagd bij ouders of er 

animo voor was en die bleek minimaal). Het team geeft aan dat zij toch de behoefte heeft om ouders 

van meer informatie te voorzien. Uit de individuele gesprekken blijkt ook wel dat ouders graag 

geïnformeerd willen zijn over wat hun kind allemaal leert dit schooljaar.  

En daarom houden wij voor elke groep in de komende periode een INFORMATIEOCHTEND. Deze 

informatieochtenden zijn verspreid over de komende weken gepland.  

▪ De ochtenden starten direct om 8.45 uur.  

▪ Deze ochtenden duren ongeveer drie kwartier.  

▪ De groepsleerkracht ontvangt u in de BSO-ruimte op de eerste verdieping met koffie en thee.  

▪ U krijgt van hem/haar wat algemene informatie.  

▪ Daarna wordt u in de groep van uw zoon/dochter ontvangen en krijgt u daar (al dan niet van de 

leerkracht zelf) wat specifieke informatie over de verschillende lesmethodes en de leerstof.  

Zie hierbij de planning van de informatie-ochtenden:  

Groep 1/2A: donderdag 12-10 van 8.45-9.30 uur 
Groep 1/2B: donderdag 19-10 van 8.45-9.30 uur 
Groep 3: dinsdag 10-10 van 8.45-9.30 uur 
Groep 4: datum volgt z.s.m. (na de herfstvakantie) 
Groep 5/6A: maandag 16-10 van 8.45-9.30 uur 
Groep 5/6B: dinsdag 17-10 van 8.45-9.30 uur 
Groep 7: vrijdag 13-10 van 8.45-9.30 uur 
Groep 8: ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond medio november over het traject 
voortgezet onderwijs. 
We gaan ervanuit dat met deze pilot de ouders (nog) meer betrokken worden bij de school. En op deze 
wijze kunnen ouders ook onderling met elkaar in contact komen. U krijgt van de groepsleerkracht nog 
een aparte uitnodiging voor de informatieochtend van de eigen groep.   
 

Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van dit jaar is: Gruwelijk Eng!  

Ook dit jaar besteden we aandacht aan kinderboeken en het thema. Elke dag zal steeds een andere 

leerkracht in de groep van uw kind 

starten met het voorlezen uit het 

voorleesboek van de klas. Als dat 

niet spannend is! Verder zal er ook 

in de klas worden geknutseld en 

worden deze werkjes 

tentoongesteld voor de 

herfsttentoonstelling van vrijdag 20 oktober.  U kunt thuis ook aandacht schenken aan de 
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Kinderboekenweek: in de bibliotheek wordt hier aandacht aan gegeven. Boekhandel Van Rossum 

organiseert leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Zie info hieronder.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfsttentoonstelling 
Op vrijdagmiddag 20 oktober, de laatste vrijdag voor de herfstvakantie, houden we weer onze 

Herfsttentoonstelling! 

Vanaf 14.30 uur(!!) bent u van harte welkom! In elke klas kunt u de werkjes bekijken die de kinderen 

hebben gemaakt in het kader van herfst en het thema van de Kinderboekenweek. Door het lopen van de 

speurtocht door de school, samen met uw kind, komt u in alle lokalen. In de hal vindt u een tafel met 

heerlijke hapjes en drankjes. De 

herfsttentoonstelling duurt tot 16.30 

uur en is een heerlijke start van de 

herfstvakantie. U komt toch ook??   

 

 

 

Overblijven 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en de begroting voor de TSO voor het komende schooljaar is 

opgesteld. De afgelopen 3 jaren heeft de TSO flink kunnen teren op een reserve. Hierdoor konden we de 

kosten laag houden.  De TSO-bijdrage voor de onderbouw was tot nu toe €1,54 per keer en voor de 

bovenbouw €1,35 per keer.  Aangezien nu nog een minimum aan reserve over is, zijn we genoodzaakt 

de TSO- bijdrage voor de bovenbouw te verhogen naar €1,54 per keer. De TSO- bijdrage voor de 
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onderbouw blijft ongewijzigd. De verhoging van het tarief voor de bovenbouw is besproken in het 

bestuur en de MR van school. 

Bovenstaande betekent dat het termijnbedrag voor zowel de onderbouw als de bovenbouw op  

€80,- is gesteld. De jaarlijkse TSO-bijdrage bestaat uit 3 termijnen. Dus 3 x euro €80,00. 

Ondanks de verhoging blijft de bijdrage aan TSO nog steeds ruim onder het bedrag van een 

professionele TSO- organisatie. De kosten zouden dan uitkomen op ruim €2,50 per kind per keer. De 

factuur voor de 1e termijn zal volgende week worden gemaild. Betaling van de TSO kan vanaf nu 

uitsluitend via de naar u gezonden Ideal-link of via handmatige overschrijving worden gedaan. Contante 

betaling bij de schooladministratie is niet meer mogelijk.  

 

De TSO wordt gecoördineerd door Lucia Westerlink. Haar team bestaat dagelijks uit 8 TSO-

medewerkers. De kinderen eten bij hun eigen juf/meester in de klas. Het TSO-team begeleidt de 

groepen 1/2 buiten op het schoolplein en de groepen 3 t/m 8 op Museumplein.  

Groepen 1 t/m 4 spelen buiten van 12.00 tot 12.30 en groepen 5 t/m 8 spelen buiten van 12.30 tot 

13.00. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt daarvoor contact 

opnemen met Lucia Westerlink (School en Wijk). 

Socrates- groep en Spaanse les 
Deze week zijn we gestart met de Socrates-groep op de dinsdagmiddag. Een aantal kinderen uit groep 5, 

6, 7 en 8 gaan de lessen volgen bij juf Maaike. Lessen waarin we filosoferen en op zoek gaan naar onze 

eigen leervraag. Deze periode staat in het teken van elkaar en ook jezelf leren kennen, je eigen talenten 

verkennen en die leren benoemen. Het is best moeilijk om dat van jezelf te weten. Het huiswerk is dan 

ook: praat daarover met iemand die jou goed kent. Dat lijkt me voor ouders en kind een leuk gesprek. 

Juf Bettina zal binnenkort gaan starten met haar groep Socrates en daar programmeren, robotica en 

internationaliseren aanbieden. U leest daar vast meer over in een van de volgende Nieuwsbrieven.   

Ook is juf Mary Paz gestart met de lessen Spaans voor een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De 

lessen komen voor deze leerlingen in plaats van Engelse les. Zij komen hiervoor in aanmerking, omdat 

zij: 

- De Engelse taal als moedertaal hebben 

- De Engelse taal dermate goed beheersen dat zij uitdaging nodig hebben in het aanleren van een 

andere vreemde taal 

De les Spaans valt samen met de Engelse les van de rest van de groep, zodat er geen andere lessen 

gemist worden.  

 

De Vreedzame School: mediatorentraining  
Misschien heeft u al gesproken met uw zoon of dochter over het 

nieuwe blok: 

‘Wij lossen onze conflicten zelf op’.  

In dit blok leren de kinderen via een stappenplan op een goede 

manier zelf een conflict op te lossen. Zij leren dat het niet zal 
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lukken een ruzie te beëindigen als je boos bent of verdrietig. Eerst afkoelen is dan heel belangrijk. 

Daarnaast heeft een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zich opgegeven om in aanmerking te 

komen voor mediator (in sommige groepen moesten zij daarvoor een motivatiebrief schrijven en 

solliciteren naar deze taak!). 

Juf Nancy (groep 8) en juf Lucia (TSO-coördinator) geven drie weken lang de 

mediatietraining. Een mediator leert te bemiddelen bij een conflictsituatie 

tussen twee leerlingen, wanneer de kinderen er zelf niet uitkomen. De 

mediatoren zullen worden ingezet tijdens het buiten spelen in de kleine 

pauzes en tijdens het overblijven op het Museumplein. Op vrijdag 20 oktober 

vindt de certificering plaats van onze mediatoren. De ouders van de 

getrainde mediatoren zullen hiervoor worden uitgenodigd!      

 

Naschoolse activiteiten 
In een aparte mail heeft u kunnen lezen dat op dinsdagmiddag en donderdagmiddag nog twee 

naschoolse activiteiten zijn gestart: 

• Atletiek, op dinsdagmiddag in de gymzaal, van 14.45-16 uur. 

De activiteit is bedoeld voor kinderen uit groepen 5 t/m 8. Kosten zijn €30,- voor 10 lessen. Er is nog 

plek!! Schrijf je in via www.combiwelsport.nl of vraag aan juf Marieke (vakleerkracht gym) een 

inschrijfformulier! 

• Gym+, op donderdagmiddag in de gymzaal, van 14.45-16 uur. 

Nog geen lid van een sportvereniging? Wil je kennismaken met verschillende sporten, om erachter te 

komen wat jij leuk vindt? Dan is gym+ echt iets voor jou! Meer info bij juf Marieke (vakleerkracht gym). 

Let op! Gym+ duurt een heel seizoen, t/m juni 2018. De activiteit is voor kinderen uit groep 3 t/m 5. Er 

zijn géén kosten aan verbonden. Start is op donderdag 12 oktober. Inschrijven kan via juf Marieke: 

marieke@instituutschreuder.nl   

 

Helaas gaat yoga op vrijdag niet door vanwege te weinig aanmeldingen. LEGO gaat wel door en daar is 

nog plek! Dit geldt ook voor zwemles. Binnenkort zullen een paar kinderen gaan afzwemmen voor hun 

B-diploma en komen er mogelijk plaatsen vrij. Opgeven kan via:  activiteitenBSOS@gmail.com    

 

Mocht u in de herfstvakantie op zoek naar een activiteit voor uw zoon of dochter? Check de folder die 

als aparte bijlage is toegevoegd bij deze Nieuwsbrief. 
Bestuursleden: 

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT 
Cornélie Goede: Secretaris 
David Jansen: Penningmeester 
Carla van Lier: Communicatie en Marketing 
Anja van Andel: onderwijs 
 
Commissie van Toezicht: 
Tamara Meiling 
Jan Chris Lefering 
Bart van Tuinen 

MR ouderleden: 

Coen Ackers : voorzitter 

Bram Wijngaarden: lid 

Vacature: lid 

 

MR teamleden: 

Bettina van Kasteren (groep 5) 

Liesbeth Feilzer (groep 3): secretaris 

Eddy Erkelens (groep 7) 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 

 

http://www.combiwelsport.nl/
mailto:marieke@instituutschreuder.nl
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com

