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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen.
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Wijziging gymdagen
Na de voorjaarsvakantie zal onze nieuwe gymmeester, Bram Hemelrijk, gaan starten met zijn gymlessen op
Schreuder. De gymdagen worden dan: dinsdag en donderdag.
Houdt u hier rekening mee met het meegeven/ mee laten nemen van de gymspullen op deze dagen?

Week van het verkeer
Dit jaar doen de groepen 6 t/m 8 mee aan de Week van het
verkeer. Als activiteit in de week van het verkeer hebben op
Instituut Schreuder voor de VR-lessen voor de bovenbouw
gekozen. Ze beleven het Amsterdamse verkeer in Virtual
Reality!
De leerlingen ‘ondergaan’ de volgende verkeerssituaties via VR
in de Amsterdamse binnenstad: afslaan, de dode hoek en
telefoongebruik op de fiets.
De leerlingen uit groep 6/7A, 6/7 B en groep 8 kunnen met een
speciale app en VR-bril proberen veilig door het verkeer te fietsen. Dit zal plaatsvinden op maandag 18
maart. Een spannende en zeer leerzame dag voor de kinderen!
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Opening schoolplein
Het schoolplein is sinds de kerstvakantie ‘klaar voor gebruik’. Wat kleine aanpassingen zijn nog nodig om het
geheel nog iets veiliger en speelser te maken. Inmiddels zijn de bestuurs-stoeptegels met het logo van de
school vlak voor de schooldeuren geplaatst. En dat ziet er fantastisch uit.
We zijn inmiddels ook bezig met de voorbereidingen om de Van de Veldestraat officieel te openen. U zult
daar binnenkort meer over horen: welke datum, tijd en activiteiten. Wordt vervolgd!

Vreedzame School: We hebben hart voor elkaar
Afgelopen week is het volgende blok van de Vreedzame School geopend: We
hebben hart voor elkaar. Dit blok gaat over het omgaan met emoties; je eigen
emoties en die van een ander. Ook daarin zullen we ontdekken dat iedereen
anders is en anders met (de eigen) emoties omgaat. Er wordt gewerkt met een
emotiemeter: hoe voel je je vandaag? Het adequaat kunnen omgaan met
gevoelens is essentieel voor een goede communicatie en samenwerking tussen
mensen. In de klas merken we dat dit onderdeel van de Vreedzame School als
zeer belangrijk wordt beschouwd door de kinderen. Het leren omgaan met
gevoelens heeft veel impact op het zelfbeeld en de zelfstandigheid van het
kind. U zult er thuis vast wel het een en ander over te horen krijgen.

Schreudertheater
Vrijdagmiddag 22 maart wordt het volgende Schreudertheater gepresenteerd. De kinderen zullen deze
middag weer een spetterende presentatie geven, over hetgeen
ze gedurende de afgelopen periode hebben gewerkt. Dit kan in
de vorm van liedjes, werkstukken, gedichten, dansjes, enz.
De presentatie wordt gehouden in de hal bij de kleuters. Elke
groep zal ongeveer 8 minuten iets presenteren. Zie hierbij de
indeling:

13.15 - 13.45 groep 1/ 2 A, groep 4 en groep 6/ 7 B
13.45 - 14.15 groep 1 /2 B, groep 3 en groep 6/ 7 A
14.15 - 14.35 groep 5 en groep 8
U bent van harte welkom om te komen kijken!
Als u wilt komen kijken, kunt u plaatsnemen achter de kinderen, op de trap of boven bij de balustrade.
Gezellig als u komt!! Blijft u zitten totdat het halve uur voorbij is?

KOM-gesprekken
Na de voorjaarsvakantie beginnen de KOM-gesprekken. U kunt zich daarvoor opgeven via de intekenlijsten
bij de groepslokalen van uw zoon/dochter. U krijgt voorafgaand aan het gesprek het rapport van uw kind te
lezen en ook kunt u het werk bekijken dat daarvoor klaarligt. De resultaten kunt u nu al in Parnassys
bekijken.
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Vergeet u niet het KOM-gespreksformulier in te vullen, samen met uw kind? Het ingevulde formulier kunt de
dag voor het gesprek (laten) inleveren bij de groepsleerkracht, zodat dit tijdens het gesprek ter sprake kan
worden gebracht.

Avond-4-daagse
Beste ouders en verzorgers, dit jaar zullen we ook weer de Avondvierdaagse lopen met Schreuder en wel op
13 t/m 16 mei. Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en straks jullie kind(eren)
officieel aan te melden, dan kan dat hier. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Frank & Tessa Reef (ouders Yfke, groep 4)

Oudercursus: Praten met kinderen
“Hoe los ik alledaagse conflicten op zonder ruzie?”
‘Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’
De Universiteit van Amsterdam biedt 50 ouders de mogelijkheid om gratis deel
te nemen aan de oudercursus “Praten met kinderen”. In de cursus wordt
besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het
opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. Er zijn 2
groepen en deze starten in maart en mei. Daarnaast is er nog een online variant van de cursus en die start
eveneens in mei. Doordat de cursus een onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname
gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen
naar pratenmetkinderen2019@gmail.com

MR oudergeleding:
Bram Wijngaarden: voorzitter
Frank Reef: lid
Frans Osenga: lid
MR personeelsgeleding:
Liesbeth Feilzer (groep 5): secretaris
Bettina van Kasteren (groep 6/7A en 4)
Ellen van de Geer (groep 6/7A)

Ouderraad:
Tessa Reef: voorzitter
Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

Vertrouwenspersonen:
Mevr. Marijke de Wit, vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
Dhr. Han Westerhuis, vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
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