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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 

• Bestuur nieuws 

• Avondvierdaagse 

• Schreudertheater 

• Gebruik van foto’s/ video opnames 

• Een rookvrij schoolplein 

• Resultaten LVS- toetsen in Parnassys 

• Ouderkamer: voorkom een zomerdip! 

• Schoolbibliotheek 

• Zomerfeest 

• Herhaling vakantierooster 2018-2019 
 

 

Belangrijke data 
Ma. 18-06   Bezoek groep 5/6A kinderboerderij: Wol-les  

Do. 21-06   Bezoek groep 5/6B kinderboerderij: Wol-les 

    Ouderkamer: Voorkom een zomerdip! 

Vr. 22-06   Schreudertheater 

Di. 26-06   Bezoek groepen 3 en 4 aan Artis 

Do. 28-06   Algemene Leden Vergadering (19.30-20.30 uur) 

    Bestuursvergadering 

Vr. 29-06   Bezoek groepen 5/6 aan Artis   

Ma. 02-07   OR- vergadering 

Di. 03-07   Bezoek groepen 7 en 8 aan Artis 

Do. 05-07   Laatste les Spaans dit schooljaar 

Vr. 06-07   Schoolrapport-2 uit 

    Zomerfeest 

    Nieuwsbrief-12 uit (de laatste van het schooljaar)   

  

Bestuur nieuws 
Zomerfeest ‘Around the world’ met historisch tintje 

De voorbereidingen voor het zomerfeest ‘Around the world’ zijn in 

volle gang. De traditionele feestelijke afsluiting van het schooljaar 

krijgt deze keer echter een historisch tintje. Het huidige bestuur 

draagt aan het einde van dit schooljaar het stokje over aan het 

bestuur van AMOS. Instituut Schreuder start het nieuwe schooljaar 

onder de AMOS-vlag. 

De afgelopen maanden zijn alle formele en juridische randvoorwaarden voor deze besturenfusie 

afgerond. Per 1 augustus 2018 gaat de school verder als een van de AMOS-scholen, maar met de eigen 

identiteit. De huidige bestuursleden willen tijdens het schoolfeest stil staan bij deze overdracht. Dit 

doen we met het overhandigen van een aandenken aan de voorgaande jaren. 
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We hebben als bestuur het volledige vertrouwen in Femmie, al haar collega’s en het bestuur van AMOS 

om Instituut Schreuder tot nog een mooiere school te maken die klaar is voor de toekomst. 

Graag tot ziens op vrijdag 6 juli! 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur 

Avondvierdaagse 
De Avondvierdaagse in het Amsterdamse Bos was ook 

voor Instituut Schreuder dit jaar een groot succes! We 

hadden ongeveer 50 kinderen die de 5km liepen en 15 

die de 10km liepen! Sommige kinderen hebben mogelijk 

een verkeerde medaille ontvangen (het getal op de 

medaille staat voor het aantal keer dat je de A4D hebt 

gelopen, niet voor de avonden die je deze week hebt 

gelopen). Zouden zij alsjeblieft contact willen opnemen 

met Frank Reef (frankreef@gmail.com / 06 8188 2280) 

of Tessa Reef (tessareef@gmail.com / 06 1131 7277) 

zodat we deze z.s.m. kunnen omruilen? Voor alle 

kinderen die hebben gelopen: nogmaals van harte 

gefeliciteerd! 

 

Schreudertheater ‘Ontdekkingsreizen’ 
Op vrijdag 22 juni is er een Schreudertheater in de gymzaal. 

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken! Wees op tijd, want er zijn beperkt plaatsen 

beschikbaar. (Ouders kunnen zitten/ staan achter de kinderen. U kunt eventueel zelf een klapstoeltje 

meenemen). 

Het theater start om 13.15 uur en zal duren tot ongeveer 14.15 uur á 14.30 uur. 

De middag begint met een presentatie van het gitaarspel van enkele leerlingen uit groep 7. Vervolgens 

zullen de kinderen dansend op ontdekkingsreis 

gaan naar verschillende landen. Zo komen we in 

Griekenland, Spanje, enz. Tussendoor zingen we 

liederen die gezongen worden tijdens onze 

boottochten. 

Tot slot is er nog een prijsuitreiking door juf 

Femmie. De kinderen, die de meeste sponsors 

voor de sponsorloop hebben gevonden, krijgen 

dan een prijs uitgereikt! 
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Gebruik van foto’s/ video opnames 
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.  

N.a.v. de inventarisatie van het formulier 'toestemming en publicatie foto's en video's’ die een aantal 

weken geleden onder de ouders is verspreid, hebben wij besloten geen 

foto's/video's meer op de website, in de nieuwsbrief en op Facebook te 

plaatsen. 

Ondanks dat we alleen maar groepjes kinderen op de foto plaatsen (en zeker 

geen portretten) zijn er veel ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen 

van foto's en video's. Ook hebben wij (ondanks herhaaldelijke verzoeken) nog niet alle 

toestemmingsformulieren binnen gekregen.  

Dit betekent dat u vanaf nu geen foto's en video's van uitjes, schoolreisje en andere activiteiten meer 

tegen zult komen. Het is voor ons immers ondoenlijk om per groep in de gaten te houden welke leerling 

wel of niet op de foto mag en of we die wel of niet waar mogen plaatsen. De foto's die nu nog op de 

website staan, blijven daar staan. Bij aanname op school heeft u daar immers toestemming voor 

gegeven. Mocht u daar grote bezwaren tegen hebben, dan kunt u dat alsnog melden. 

 

Een rookvrij schoolplein 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een 

rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij 

te maken (wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren 

die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein 

beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Basisschool 

Instituut Schreuder vindt het belangrijk dat de leerlingen in een gezonde 

omgeving opgroeien. En daar hoort een rookvrije speelomgeving ook bij.  

Met de gemeente zal overlegd worden om op de Van de Veldestraat een paar 

borden te plaatsen die een rookvrij terrein aanduiden. Dit zou dan kunnen 

gebeuren als de straat in september op de schop gaat voor de nieuwe 

herinrichting.  

   

Resultaten toetsen in Parnassys 
In de afgelopen twee weken hebben de kinderen vanaf groep 2 verschillende leerlingvolgsysteem-

toetsen (LVS-toetsen) gemaakt om daarin te laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld in het tweede 

halve schooljaar. Deze toetsen worden door de leerkrachten nagekeken en geanalyseerd. De analyse 

geeft informatie over waar de leerlingen zitten in ontwikkeling en of zij vooruit zijn gegaan. Ook geeft de 

analyse weer waar de leerlingen nog extra aan moeten werken of juist meer uitdaging nodig hebben.  

De leerkrachten zullen de resultaten van deze LVS-toetsen na de analyse in Parnassys zetten. Ook vindt 

u de resultaten terug op het rapport van uw kind. Het rapport wordt op vrijdag 6 juli mee gegeven.  

 

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/46e1de60-9209-4987-b62d-82ca31d6906b.pdf
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Ouderkamer: Voorkom een zomerdip! 
Aanstaande donderdag 21 juni is er ouderkamer. Dit keer staat het lezen en het voorlezen centraal: 

Interactief Voorlezen voor de KDV en groepen 1/2 ouders! 

 

Deze ouderkamer nodigen we ook expliciet 

de ouders van de groepen 3 en 4 uit. De 

ouderkamer start om 08:45 uur en eindigt 

om 10.15 uur. 

 

Het thema van deze ouderkamer is “Het 

voorkomen van de zomerdip”. Dit thema 

hebben we al vaker gedaan en werd altijd 

goed ontvangen bij ouders en wordt 

wederom door juf Maaike -onze intern 

begeleider- gegeven. 

“Het voorkomen van de zomerdip”: voorlezen en interactief luisteren is belangrijk voor de 

taalontwikkeling van jonge kinderen, ook in de zomervakantie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen 

die tijdens de zomervakantie niet lezen terugvallen in leesniveau. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ 

genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekkere lange zomervakantie te blijven lezen en voor te 

lezen. In deze ouderkamer krijg je als ouder handreikingen en materiaal om met jouw kind tijdens de 

zomervakantie de zomerdip te voorkomen. 

Hopelijk tot donderdag 21 juni om 8.45 uur! 

 
Schoolbibliotheek - oproep 
Al vele jaren verzorgen Marion Lépinasse, moeder van Romain (groep 7), en Hadewych Aerssens, 

moeder van Caesar (reeds van school) het inlenen en terugbrengen van de biebboeken. Zij zijn op zoek 

naar versterking, om straks het stokje te kunnen overdragen. Welke ouder (liefst vanuit de onderbouw) 

wil één of twee keer per maand op de woensdag komen helpen? Voor informatie over wat de taak 

inhoudt, kunt u terecht bij Marion. Haar telefoonnummer is: 06-38040335.  

 

Zomerfeest ‘Around the world’ 
Nog even en dan is het zover, dan vindt het zomerfeest plaats op Instituut 

Schreuder! Deze dag wordt gevierd op vrijdag 6 juli van 14.45 tot 16.30 

uur en staat in het teken van de verschillende nationaliteiten en culturen 

die onze school rijk is! Er zal deze middag van alles te beleven zijn. Een 

dancebattle, optreden van het koor, verschillende spelletjes voor de 

kinderen en uiteraard dit allemaal onder het genot van een lekker hapje 

en drankje. Zoals jullie inmiddels vernomen hebben hangen beneden in 

de hal hiervoor intekenlijsten waarop u zich als ouder kunt inschrijven om 
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hierbij te helpen. 

Het zou fijn zijn voor de kinderen dat ze op deze dag niet naar de BSO hoeven, maar door de ouders zelf 

worden opgehaald om samen van het feest te kunnen genieten. Op de dag zelf is er in de ochtend in de 

hal van de school al de mogelijkheid om consumptiebonnen aan te schaffen voor het feest. 

 

Dit feest staat ook in het teken van de actie voor giro 555. Drie leerlingen van groep 8, hebben zich sterk 

gemaakt om geld in te zamelen voor giro 555. In alle klassen hebben zij al verteld waarom zij geld willen 

inzamelen. Zij zijn ook de initiators voor het organiseren van de dance-battle tijdens het zomerfeest. De 

tweedehands markt, ook een initiatief van deze 8e groepers, zal 

helaas niet door kunnen gaan vanwege de intensieve organisatie.  

Vanaf volgende week zal er een spaarpot in de hal (eerste 

verdieping) staan. Daar kunt u geld voor giro 555 in doneren. Ook 

een groot deel van de opbrengsten van het zomerfeest zal 

worden geschonken aan giro 555. Doet u mee?   

 

Vakantierooster 2018-2019 
Hierbij nog een keer het vakantierooster voor het komende schooljaar. Hierin is ook de studiedag op 

maandag 7 januari 2019 ingepland. Andere studiemomenten van het team vallen buiten de reguliere 

schooltijden. 

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 

Studiedag team Maandag 7 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: 

Bram Wijngaarden: voorzitter 

Frank Reef: lid 

Frans Osenga: lid 

 

MR teamleden: 

Bettina van Kasteren (groep 4) 

Liesbeth Feilzer (groep 3): secretaris 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 


