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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 

• Sponsorloop opbrengsten 

• Inloop koffie ochtend 

• Oudertevredenheidsenquete 

• Privacywetgeving 

• Talentweken: Ontdekkingsreizen 

• Hotel van Gogh 

• Vakantierooster 2018-2019 

 

 

Belangrijke data 
Ma. 21-05   Tweede Pinksterdag; iedereen vrij  

Di. 22-05   Start Talentweek; Ontdekkingsreizen 

Wo. 23-05   Informatiebijeenkomst oriënterende ouders 

    Bezoek groepen 5/6: Stadschouwburg 

Do. 24-05   Inloop Koffie ochtend 

Ma. 04-06   Opening blok 6: We zijn allemaal anders 

    OR- vergadering 

Do. 07-06   Sportdag groepen 4 t/m 8 in Caland-hal (Osdorp) 

Ma. 11-06   Bezoek groep 4 kinderboerderij: Poep! 

Di. 12-06   Bezoek groep 3 kinderboerderij: Kleine Beestjes 

MR- vergadering 

Wo. 13-06   Sportdag groepen 1 t/m 3 in Vondelpark 

Vr. 15-06   Nieuwsbrief-11 uit    

  

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

Klassenouders zullen even contact opnemen met de ouders van deze leerling. Mogelijk 

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

maken met de ouders.  

• Amalia Gkouzouri, groep 1/2B 

• Sef Janssen , groep 1/2A 

We wensen hen en hun ouders een leuke en leerzame tijd toe op Schreuder! 

 

Sponsorloop opbrengsten 
In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat er superhard is gerend door de kinderen tijdens de 

sponsorloop voor het nieuwe schoolplein. Dit heeft een bedrag opgeleverd van €6.525,45!! 
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Samen met de crowdfunding komt dit neer op een totaalbedrag van €13.015,45 en dat is fantastisch. 

Namens alle kinderen van Schreuder: iedereen superbedankt voor het geven en sponsoren van het 

nieuwe plein.  

 

Inloop koffie ochtend 
Donderdag 24 mei is er een inloop ouderkamer/ koffieochtend.  

Een ieder is van harte welkom een kopje thee of koffie te komen 

drinken. We schenken wat in rond 9 uur op de eerste verdieping. 

Voel je vrij wat te nuttigen en het gesprek aan te gaan.  Het doel is 

dat iedereen even kan onthaasten en elkaar kan ontmoeten. 

Ook is er dan de mogelijkheid om de oudertevredenheidsenquête in 

te vullen. Verschillende laptops staan dan voor u klaar. Hopelijk tot dan! 

 

Oudertevredenheidsenquête 
Denkt u nog aan het invullen van de oudertevredenheidsenquête? Tot 

nu toe slechts 21 reacties. En dat is echt te weinig om een reëel beeld 

te krijgen van uw mening. 

U kunt daarvoor deze link gebruiken: 

https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1  De enquête staat op tot 

eind mei. Uw mening doet ertoe! 

 

Please remember to fill in the parent question list, by using this link: 

https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1 

You can fill in until the end of may (all questions are in Dutch, but you 

can use Google-translate).  Your opinion will be much appreciated. 

  

Privacywetgeving 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook 

voor school een aantal gevolgen, o.a. hoe wij moeten omgaan met foto’s of video’s van uw kind.  

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar 

we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 

activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter 

kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. 

Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  Het plaatsten van 

https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1
https://goo.gl/forms/QrUQXG7xRadOTaqx1
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foto's op de website en Facebook zouden wij helemaal achterwege kunnen laten, maar wij denken dat 

het laten zien van hoe fijn wij het hebben, helpt om de school te promoten. 

 

Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 

zoon/dochter. Het is immers goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet 

verschijnen. Wij hebben uw toestemming gevraagd bij het aanmelden van uw kind op onze school, maar 

zullen dit vanaf 25 mei ieder jaar gaan doen. 

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 

onze opdracht worden gemaakt. Het kan ook voorkomen dat andere 

ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 

geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 

terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor 

onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage-juf op te 

nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we 

contact met u op. 

 

U krijgt dinsdag a.s. van ons een papieren brief, waarin u om toestemming gevraagd wordt.  Wilt u allen 

deze brief of antwoordstrook deze week met uw kind meegeven naar school? 

 

Talentweken: ontdekkingsreizen 
We gaan vanaf 23 mei op ontdekkingsreis! In 

elke klas is er gestemd welk land de kinderen 

centraal willen stellen tijdens hun ‘reis’. De 

kinderen gaan onderzoeksvragen opstellen over 

het door hun gekozen land. Gedurende 3 weken 

zullen de kinderen dan een antwoord op deze 

vragen proberen te vinden. Deze kunnen ze 

opzoeken in boeken, filmpjes, internet, 

interviews, enzovoort.  

Ook zullen de kinderen een dans instuderen uit 

het door hun gekozen land. Deze danslessen 

worden verzorgd door SEP en ook door hun gesubsidieerd (Dank daarvoor!).  

Een presentatie van deze dansen kunt u zien op het Schreudertheater op 22 juni.  

 

Hotel Van Gogh 
Een vriendelijk verzoek van het hotel aan de overkant van de school: wilt u alstublieft NIET gaan zitten 

op de vensterbanken van het hotel?   
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Vakantierooster 2018-2019 
Hierbij het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit rooster is in de MR- vergadering van 17 

april jl. aan de orde geweest en voor akkoord gegeven.  

N.B. het betreft alleen de schoolvakanties. Studiedagen zijn hier nog niet in verwerkt. 

 

Zomervakantie 2018 Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 

Herfstvakantie Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 

Kerstvakantie Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 

Voorjaarsvakantie Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 

Pasen/meivakantie Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 

Hemelvaartvakantie Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 

Tweede Pinksterdag Maandag 10 juni 

Zomervakantie 2019 Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 


