Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen.
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Welkom nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode hebben we nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen op Instituut Schreuder.
Klassenouders zullen even contact opnemen met de ouders. Mogelijk wilt uw zoon/ dochter een
speelafspraak maken en kunt u als ouder ook nader kennis maken met de ouders van de nieuwe leerlingen.
· Imaya Thomas, groep 1/2A

. Jaydelyn Schorea, groep 3
We wensen hen een leuke en leerzame tijd toe op Schreuder!

Even voorstellen
Bram Hemelrijk (leerkracht bewegingsonderwijs)
Mijn naam is Bram Hemelrijk, 31 jaar oud en ben sinds eind februari 2019 begonnen op Instituut Schreuder
als docent bewegingsonderwijs. Ik ben sinds 2013 werkzaam voor de AMOS, waar Instituut Schreuder per
augustus 2018 ook tot behoort. Ik ben naast docent ook nog fysiotherapeut. Voor vragen kunt u contact
met mij opnemen via bram@instituutschreuder.nl of spreek mij even aan (werkdagen dinsdag en
donderdag).
Yvonne Verhage (administratief medewerker)
Op 1 februari ben ik als administratief medewerker bij Basisschool Instituut Schreuder gestart. Na 28 jaar in
het toerisme bij Stayokay gewerkt te hebben, had ik zin in een nieuwe uitdaging. Omdat ik – net zoals bij
Stayokay- in een levendige omgeving wil werken en daarnaast kinderen in de basisschoolleeftijd erg leuk
vind, is dit een baan die erg goed bij mij past. Voor vragen of zomaar een praatje ☺ ben ik aanwezig van ma
t/m do van 8.00-13.30 u. Per mail ben ik te bereiken via administratie@instituutschreuder.nl. Tot ziens!

Kangoeroewedstrijd
De plusrekenaars uit de groepen 4 t/m 8 hebben donderdag 21 maart meegedaan aan de
kangoeroewedstrijd. Ze kunnen hiermee leuke prijzen winnen voor de groep.

Grote Rekendag
Woensdag 3 april doen wij weer mee met de Grote Rekendag.
Het thema van de Grote Rekendag is dit jaar ‘Uit verhouding’.
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet
kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot
ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde).
Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Programmeerweken
De programmeerweken zijn volop aan de gang in de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van groep 5 t/m 7
gebruiken hierbij het programma van 'Bomberbot'.
Kinderen groeien op in een wereld die steeds meer beïnvloed wordt door technologie. Ze gebruiken het
dagelijks, maar weten vaak niet hoe technologie echt werkt. Tijdens de lessen van Bomberbot werken
kinderen aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen,
samenwerken en communiceren. Met Bomberbot leren de leerlingen de basisprincipes van het
programmeren.

De leerlingen van groep 8 hebben vorig schooljaar hun Bomberbot-diploma gehaald en werken
met code.org. Zij doen een 20 uur durende cursus. Deze cursus introduceert basisbegrippen voor
informatica en programmeren. Zo komen de leerlingen met andere (kinder)programmeertalen in aanraking
dan die zij met Bomberbot geleerd hebben.

Vakantiekampen RobotWise
VAKANTIEKAMPEN 2019
ROBOT PLAYGROUND - NIEUWE LOCATIE
Ben je tussen de 5 en 13 jaar, kom dan gezellig ontdekken welke robots
er allemaal zijn. We gaan ook (websites) bouwen,
programmeren en natuurlijk buiten spelen! Check
www.robotwise.nl/vakantiekampen voor alle data en het programma.
Amsterdam (afslag Sloten - S107) goed bereikbaar met de auto en openbaar
vervoer.

We gaan op een super coole manier spelenderwijs leren over technologie,
robotica en programmeren!

Opening Van de Veldestraat
Op woensdag 10 april a.s. zal de Van de Veldestraat na een grondige opknapbeurt feestelijk worden
geopend door de gemeente en basisschool Instituut Schreuder.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
De officiële opening zal plaatsvinden van 12:15 tot 13:00 uur,
onder leiding van dhr. Rocco Piers (bestuurder stadsdeel- Zuid)
en mevr. Femmie van Brenk (directeur basisschool Instituut
Schreuder). De opening wordt afgesloten met een hapje en een
drankje voor alle aanwezigen. Gezellig als u hierbij aanwezig kunt
zijn!
De kinderen blijven in ieder geval tot 12:45 uur bij hun
groepsleerkracht. Daarna bent u vrij uw zoon of dochter mee te
nemen of nog even te blijven. Graag afmelden bij de juf!

Schoolontbijt
Tijdens de koningsspelen van aankomende 12 april zullen wij als Instituut Schreuder deelnemen aan het
schoolontbijt. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 zullen op school samen gaan ontbijten. Meer
informatie vindt u op:https://www.koningsspelen.nl/informatie/koningsontbijt/
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 krijgen hun ontbijt in de vorm van een brunch na de koningsspelen in
het Olympisch stadion.

Koningsspelen groep 6, 7, 8
Op vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen plaats in het Olympisch stadion, de leerlingen van de groepen
6/7/8 zullen hieraan gaan deelnemen. De kinderen zullen verzamelen bij het Olympisch stadion waar de
leerkrachten hen zullen opwachten.
Programma:
08.30-08.45
Kinderen verzamelen op het voorplein bij hun
leerkracht.
08.45-09.10
Ontvangst/inloop voorplein Olympisch stadion
09.10-09.30
Opening met openingsdans
09.40-12.05
Verschillende clinics en sporten (ASV Arsenal en
het
Olympisch stadion)
12.15-12.30
Centrale afsluiting in Olympisch stadion
Als de sportactiviteiten zijn afgelopen zullen de kinderen terugkeren naar school om in de klas een brunch
met elkaar te eten.

Ouderkamer: Nederlands als 2e taal
Deze ouderkamer zal in het teken staan van tweetalig of meertalig
opvoeden. Hoe doe je dat? Wat zijn de adviezen? Hoe loopt het in de
praktijk? Wat is lastig? Wat is prettig?
De voertaal zal deze ochtend Engels zijn. Er is Nederlandse vertaling.
Spreker en ervaringsdeskundige: Gertrude O`Byrne
Ouderkamer-Inloop op 24 mei
Uitnodiging, kom en ontmoet! Deze datum is er een informele inloop.
Alle ouders mogen een kopje thee of koffie komen drinken. Gertrude zal deze ochtend koffie schenken.
VVE enquête
Een aantal onderbouw ouders hebben de enquête ingevuld. Dank daarvoor!
Bij deze een reminder voor de onderbouw ouders/verzorgers (groep 1 en 2) die deze nog niet hebben
ingevuld: https://forms.gle/zv8UXVWYMpEjvKkm6

Sportdag groep 1 t/m 5
Voor de sportdag van donderdag 18 april zijn wij nog opzoek naar ouders die graag willen ondersteunen
tijdens deze dag. De sportactiviteiten zullen in eerste instantie geleid worden door de
bovenbouw/mediatoren van de school. De sportdag zal verder in en rond de school worden georganiseerd.
De planning is dat de kinderen van groep 1 t/m 3 in de ochtend een aantal spelrondes gaan doen en de
groepen 4 t/m 5 in de middag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent
bewegingsonderwijs Bram (bram@instituutschreuder.nl) of bij Femmie.

Schoolfotograaf
Woensdag 8 mei komt de schoolfotograaf Richard Hooikaas weer mooie portretten maken van uw
kind(eren). Denkt U wat betreft kledingkeuze eraan dat er wordt gewerkt met een witte achtergrond?
Witte kleding is daarom niet erg geschikt!

Avond-4-daagse
AVONDVIERDAAGSE IN HET AMSTERDAMSE BOS VAN 13 - 16 MEI
Beste ouders,
Nog een paar weken en dan start de Avondvierdaagse weer! Via
onderstaande link kunt u uw kind(eren) aanmelden. Na ontvangst van
het inschrijfgeld à 7,50 EUR per deelnemer (voor 15 april!) is uw
aanmelding definitief. Hiervoor ontvangt u op de laatste avond van de
Avondvierdaagse een medaille en oorkonde (uiteraard als u ook alle
vier dagen heeft meegelopen ..). Ouders en begeleiders hoeven niet te betalen. Het inschrijfgeld is ook
inclusief een kleine bijdrage voor versnaperingen onderweg en achteraf op de slotavond. Meer informatie
ontvangt u na inschrijving via een speciale A4D nieuwsbrief. De Avondvierdaagse vanuit Instituut Schreuder
wordt door ouders vrijwillig georganiseerd. Uw hulp is ook dit jaar weer van harte welkom als begeleider of
op de limonade post.
Inschrijven kan hier tot 15 april: https://goo.gl/forms/7kiijjJJ9xF5ugpz1
Dear parents,
A few more weeks and the Avond-4-daagse is on again! Please use the link below to sign up. Your
registration is valid after payment of the fee of 7,50 EUR per child. This includes a medal and certificate at
the end of the tour on the final night. After your registration we will keep all participants informed with a
special A4D email newsletter. Volunteers are welcome!
Please sign up here before 15 April: https://goo.gl/forms/7kiijjJJ9xF5ugpz1

Naschoolse activiteitenaanbod (NSA)
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●

Nieuw!- Dramales: vanaf vandaag (29 maart) start juf Jennefer een activiteit van 10 dramalessen
op vrijdagmiddag, in de gymzaal, van 14:45-16:00 uur. Zij heeft nog een paar plekken beschikbaar
voor kinderen van groep 5 t/m 8. Ook jongens zijn van harte welkom! U kunt zich nog opgeven via:
jennefersiegrist2@gmail.com.  De kosten bedragen €12,50 per les.
Nieuw!- Typecursus op school: Instituut Amsterdam verzorgt op school een typecursus. Onze
cursus is op maat gemaakt voor kinderen van groep 7 & 8 en wordt gegeven onder begeleiding van
een van onze ervaren docenten (het is dus geen zelfstudie). De cursus wordt afgesloten met een
examen waarmee uw leerlingen een erkend typediploma kunnen behalen. De cursus wordt op
school gegeven op dinsdagmiddag, van 14:45-16:00 uur, bij aanmelding van minimaal 8
deelnemers. U kunt uw zoon/dochter aanmelden via: activiteitenBSOS@gmail.com
Leszwemmen: op maandagmiddag zijn 2 lesplekken vrij gekomen voor het leszwemmen en op
vrijdagmiddag is één plek vrij. U kunt uw zoon/dochter opgeven via: activiteitenBSOS@gmail.com 

Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders, verzorgers,
Vanaf het volgende schooljaar 2019 - 2020 zoekt de Medezeggenschapsraad (MR) een nieuwe
vertegenwoordiger namens de ouders. Een leuke en belangrijke taak. Zeker nu, omdat er veel plannen
(nodig) zijn om onze kleine school een duurzame toekomst te kunnen geven. We horen regelmatig ouders

op het schoolplein met een duidelijke mening. Aan de tafel bij de MR kun je met deze mening ook echt iets
betekenen voor de school!
Inschrijven als kandidaat kan tot 5 april door een email te sturen naar liesbeth@instituutschreuder.nl.
Bij meer dan één kandidaat organiseren we een verkiezing.
We horen het graag! Frank Reef, Bram van Wijngaarde, Frans Osenga (vertrekkend), Liesbeth Feilzer, Ellen
van de Geer en Bettina van Kasteren

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

