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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 
• Informatiebijeenkomst groep 

4 en 8 
 

• Vreedzame School 
• Socrates: programmeren 
• MR- ouderraadpleging 
• Schreudertheater 
• Sinterklaas 

 

Belangrijke data 
Ma. 13-11  OR- vergadering 

Do. 16-11  Informatiebijeenkomst groep 4 (8.45-9.30 uur) 

MR- ouderraadpleging 

Vr. 17-11  Schreudertheater 

Ma. 20-11  Bestuursvergadering 

Di. 21-11  MR- vergadering 

Do. 23-11  Informatiebijeenkomst groep 8 (17-18 uur) 

Ma. 04-12  OR- vergadering 

Di. 05-12  Sinterklaasfeest; alle kinderen om 12 uur uit 

Vr. 08-12  Nieuwsbrief-5 uit   

 

Welkom nieuwe leerlingen 
In de afgelopen week hebben we een nieuwe leerling kunnen verwelkomen. 

Klassenouders zullen even contact opnemen met de ouders van deze 

leerling. Mogelijk wilt uw zoon/ dochter een speelafspraak maken en kunt u 

als ouder ook nader kennis maken met de ouders.  

• Varja Arshuta, groep 1/2B 

We wensen haar en haar ouders een leuke en leerzame tijd toe op 

Schreuder! 

 

 

Bestuurs-nieuws  
Update proces besturenfusie AMOS  

In de nieuwsbrief geven we 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 gaat worden. Daarvoor moet formeel een aantal stappen worden doorlopen.  
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Waar staan we nu? 

Op 4 oktober jl. hebben we formeel instemming ontvangen van de MR om het officiële 

haalbaarheidsonderzoek voor de besturenfusie te starten. Intussen is het haalbaarheidsrapport 

opgesteld en heeft de MR kennis kunnen nemen van het rapport. De MR kan zich vinden in het rapport 

en heeft enkele inhoudelijke (praktische) vragen. Het bestuur neemt deze input mee in het verdere 

overleg met AMOS. Daarnaast was op woensdag 1 november een ‘ronde tafelgesprek’ samen met het 

bestuur, directie en de MR van Instituut Schreuder en de bestuursleden van AMOS. In dit gesprek is 

behalve het haalbaarheidsonderzoek ook de toekomst na de besturenfusie besproken.  

Ook staat op dinsdag 19 december 2017 een algemene ledenvergadering (ALV) gepland, waar de 

instemming van de ALV wordt gevraagd. De leden zullen tijdig een uitnodiging voor deze vergadering 

ontvangen. Uiteraard zullen de rapporten en documenten bij deze uitnodiging worden meegestuurd.  

Als inderdaad alle betrokkenen instemmen, zowel bij Schreuder als bij AMOS, kan het voornemen tot de 

besturenfusie worden voorgelegd aan het Ministerie. 

 

Vragen en antwoorden 

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

beantwoorden we eventuele vragen. Ook zetten we 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 

 

Informatiebijeenkomst groep 4 en 8 
Er staan nog twee informatiebijeenkomsten op de planning. Donderdagochtend 16 november is de 

bijeenkomst voor de ouders van groep 4. Deze start om 8.45 uur in de BSO-ruimte op de eerste 

verdieping. De reden dat deze bijeenkomst later wordt gehouden, heeft te maken met de personele 

wisseling voor de groep. Juf Yke en juf Bettina hebben even tijd nodig gehad om de zaken goed op de rit 

te krijgen. Ouders zijn voor deze bijeenkomst al uitgenodigd via de mail. 

Groep 8 krijgt de informatiebijeenkomst op donderdag 23 november, van 17.00-18.00 uur, in het lokaal 

van groep 8. Deze informatiebijeenkomst zal geheel in het teken staan van de procedure voortgezet 

onderwijs: toetsing, advies, oriëntatie op het V.O., lotingsprocedure, enz. Ouders zijn hier al voor 

uitgenodigd via de mail.   

 

Uit de opkomst bij een aantal groepen is gebleken, dat het houden van een informatiebijeenkomst 

(aansluitend bij het wegbrengen van de kinderen) een goede zet is geweest. De behoefte om 

geïnformeerd te worden, leeft bij ouders en het tijdstip blijkt voor velen gunstig. En als de kinderen dan 

worden betrokken bij de presentatie, dan levert dat een extra impuls op om te komen! Wij zijn er erg 

tevreden over en hopen dat jullie als ouders dat ook zijn.  



 

 

3 

Vreedzame School 
Net voor de herfstvakantie hebben twaalf mediatoren, komende uit groepen 6, 7 en 8 hun laatste 

training tot mediator succesvol afgerond. In drie bijeenkomsten hebben zij geleerd: 

- Het stappenplan te gebruiken om succesvol te kunnen mediëren 

- Dat zij de mediatie met z’n tweeën moeten doen en alleen als er sprake is van een conflict 

(en geen ruzie) 

- De juiste vragen te stellen om het conflict om te buigen naar een win-win situatie 

- Dat zij alleen mogen mediëren wanneer het conflict bestaat tussen twee individuele 

kinderen. 

Na de herfstvakantie zijn de mediatoren gestart met hun taak, tijdens de pauzetijden. Dit jaar worden 

ook tijdens het overblijven mediatoren ingezet op het Museumplein. Juf Lucia, die de training heeft 

verzorgd samen met juf Nancy, is daarbij aanwezig.  

Op het prikbord langs de brede trap ziet u foto’s van de diplomering van de mediatoren en het rooster 

van wanneer welke mediator ‘dienst’ heeft.  

 

Op maandag 27 november starten we met blok 3: We hebben oor voor elkaar. 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. 

De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in 

plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen 

oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. 

De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan 

oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de 

ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te 

luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.  

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je 

laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen 

kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders 

tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit 

verschillende gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen 

van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng 

gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. 

Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.  
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Socrates- programmeren 
Vorige week zijn de programmeerweken begonnen. De Socrates-kinderen die vorig jaar hun 

programmeerdiploma hebben gehaald, geven nu hun kennis door aan de leerlingen van hun groep. De 

eerste les ging over wat programmeren nu precies is. De volgende lessen gaan over verschillende 

programmeerbegrippen, zoals sequenties, for loops, absolute en relatieve richtingen, enz. 

Hier een paar foto's uit groep 8.  

 

 

 

 

MR- ouderraadpleging 
Op donderdag 16 november om 19:30 uur organiseert de MR een ouderraadpleging met betrekking tot 

de eventuele besturenfusie. We zullen deze avond de stand van zaken toelichten alsmede het standpunt 

van de MR.  

De afgelopen paar maanden is door het bestuur van AMOS en Instituut Schreuder gewerkt aan 

een haalbaarheidsonderzoek. De MR heeft in deze periode vanuit team en ouders vele vragen kunnen 

stellen. Deze vragen en de antwoorden daarop kunt u vinden in 

een document op School en Wijk. Resten er nog vragen, dan kunt 

u deze op deze avond natuurlijk ook stellen. Deze avond wordt 

gehouden in de teamkamer van de school, op de tweede 

verdieping. 

Het is een belangrijke avond. We zien u graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Leden van de medezeggenschapsraad 
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Schreudertheater 

Vrijdagmiddag 17 november is er weer een Schreudertheater in de centrale hal op de eerste verdieping. 

U bent van harte welkom om te komen kijken! Alle klassen zullen bij deze presentatie iets laten zien 

over waar ze in de klas mee bezig zijn. Dit kan een liedje zijn of een presentatie van het thema van de 

talentweek 'Beeld.' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 13.10 - 13.40 uur is de presentatie van de groepen 1/2 A, 5/6 A en 7. 

Van 13.40 - 14.10 uur zijn de groepen 1/2 B, 3 en groep 5/6 B aan de beurt. 

En om 14.10 - 14.30 uur sluiten de groepen 4 en 8 het theater af. 

Wij kijken uit naar een 'beeldige' middag! 

 

Sinterklaas 
Het weer wordt alsmaar guurder. En ’s avonds wordt het al snel 

donker: het is bijna Sinterklaastijd! 

Op maandagavond 13 november start het Sinterklaasjournaal om 

18.00 uur op NPO Zapp. Wij volgen op school met de kinderen van 

groep 1 tot en met 4 het Sinterklaasjournaal en het lespakket dat 

daarbij hoort. Kijkt u als ouders ook gezellig mee samen met uw 

kind? 

Elke ochtend wordt er in de klas even gevraagd naar het nieuws in 

het Sinterklaasjournaal. Belangrijk, want op school gebeuren er ook 

vaak geheimzinnige dingen die met het Sinterklaasjournaal te 

maken hebben! 
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Sint komt zaterdag 18 november in Dokkum aan. De 

aankomst is live te zien op NPO 3 vanaf 12.00 uur tot 

ongeveer 13.30 uur.  

Zondag 19 november komt Sinterklaas in Amsterdam 

aan. Route Amsterdam: Om circa 10.00 uur zal de Sint 

voor het eerst te zien zijn bij de Omval. Een vaarroute 

van circa anderhalf uur volgt (via Carré en de Hortus), 

waarna hij aan wal gaat bij het Scheepvaartmuseum 

rond 11.30 uur. Hierna volgt een looproute die rond 

12.00 uur start en via het Waterlooplein, 

Rembrandtplein en De Munt eindigt op de Dam rond 14.00 uur. Op de Dam vinden dan nog allerlei 

activiteiten plaats. 

 

Op dinsdagochtend 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Belangrijk dat de kinderen dan 

allemaal om 8.45 uur in de klas zijn. Sint zal met de kinderen en de juffen en meesters ontvangen 

worden in de hal van de school.  

Hoe … dat weet alleen de Sint!  

Op dinsdag 5 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. 

Veel Sintplezier de komende tijd! 

Juf Hildegard 

 

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 


