Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen.
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Vreedzame school
Op 10 april jl. verscheen de Staat van het
Onderwijs 2019. Het thema burgerschap komt
daar diverse malen in terug. Ook wij op Instituut
Schreuder vinden burgerschapsonderwijs
belangrijk. Het is daarom dat we het programma
van de Vreedzame op school hanteren.
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Op 3 juni starten we in alle groepen met lesblok 6 van de Vreedzame school.
Blok 6: We zijn allemaal anders
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes,
leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering
ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de
eigen families, de klas, de school en de samenleving. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt
overdragen. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat ook
om lesjes ‘luisteren naar de ander’, ‘een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen
mening verdedigen.’
Doel: een open houding bij de leerlingen.
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze
waarop we met die verschillen om kunnen gaan ten aanzien van verschillen tussen mensen
In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen.
In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas.
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal.
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod.
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten/ vrienden
In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen.
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische
samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Schreudertheater 21 juni
Vrijdagmiddag 21 juni is het laatste Schreudertheater van dit schooljaar. De kinderen zullen deze
middag weer een spetterende presentatie geven, over hetgeen ze de laatste periode hebben gewerkt.
Dit kan in de vorm van liedjes, werkstukken, gedichten, dansjes, enz. De presentatie is in de hal bij de
kleuters. Elke groep zal ongeveer 8 minuten iets presenteren.
13.10 - 13.40 groep 1/ 2 B, groep 4 en groep 6/7 A
13.40 - 14.10 groep 1 /2 A, groep 5 en groep 8
14.10 - 14.35 groep 3 en groep 6/7 B
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. In verband met de privacy willen wij u
vragen, alleen foto’s van uw eigen kind te maken.
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Schoolfotograaf
Vorige week vrijdag heeft u via uw zoon/dochter een briefje ontvangen van de schoolfotograaf. Op dat
briefje staat een code waarmee u digitaal kunt inloggen om twee portretfoto’s van uw zoon/dochter
te bekijken die door hem zijn gemaakt. Als u binnen 2 weken uw bestelling doet, krijgt u daar €2,korting op. U kunt nog een jaar lang inloggen om de foto’s te bestellen. Mocht u het inlogbriefje
onverhoopt kwijt zijn, dan kunt u een mail sturen met daarin: In welke klas hun kind zit, welke kleding
het op de fotodag aan had en een recente foto van hun kind uploaden. Mailadres is:
info@deschoolfotowinkel.nl
Grieks bezoek

Vorig schooljaar hebben wij, in het kader van de internationalisering, met de Socratesgroep een
project gedaan met een school in Polen en een school Spanje. Dit jaar kregen wij een verzoekje van
een aantal leerkrachten uit Griekenland. Zij willen graag weten hoe wij de lessen Engels bij ons op
school verzorgen. Natuurlijk zijn zij van harte welkom om dat te komen bekijken. Op woensdag 26 en
donderdag 27 juni komen zij bij ons op school om de lessen te observeren. U kunt dus een stel Griekse
juffen en meesters tegenkomen in de school op die data.

Leerlingenraad
Zo’n vijf tot zes keer per jaar komt de Leerlingenraad van Instituut Schreuder bij elkaar.
De Leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiger van de groepen 3 t/m 8. Maar wat doen de leerlingen
eigenlijk als ze bij elkaar zitten?
Hieronder geven de raadsleden daar zelf hun mening over:
- In de Leerlingenraad overleggen we over hoe het beter kan op school. Kinderen uit de klas mogen
dan vragen aan ons stellen. Die vragen vertellen we aan juf Femmie. Wij mogen ook zelf dingen
vragen. En wij stemmen over ideeën. (Ethan en Zeccas)
- We hebben tot nu toe besproken: het schoolplein, de spiegels in de w.c., niet voetballen op het plein,
een schommel en over de plantjes. (Helene, Alexander)
We bespreken vragen van kinderen o.a. over het schoolplein. We gaan een Vreedzame School-blok
openen. We praten over dingen die goed voor de school zijn. We hebben een vragendoos waar de
kinderen hun vragen in kwijt kunnen. (Rhania, Louis, Tom)
De oplettende lezer heeft misschien kunnen tellen dat er één leerling teveel in de Leerlingenraad zit. Groep
8 had twee hele geschikte kandidaten die beiden dolgraag in de Leerlingenraad zitting wilde hebben. Ze
kregen bij stemming alle twee ook evenveel stemmen van de groep. Omdat het hun laatste jaar is op de
basisschool mogen ze beiden deelnemen aan de Leerlingenraad. Maar bij stemmen geldt hun stem als één
stem.  
-

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50
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e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De
VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb
is geopend tot en met 31 augustus.

Ouderkamer (zomerdip)
Beste ouders,
Zomerdip??? Wat bedoelen we daarmee?
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 om met jouw kind tijdens
de zomervakantie de zomerdip te voorkomen.
Donderdag 13 juni is de ouderkamer. Het thema van deze ouderkamer is "
zomerdip”.
Maaike van der Ster, onze intern begeleider, is onze spreker. Interactief
Voorlezen voor de KDV en groepen 1/2 ouders! Dit keer 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.
Hopelijk tot donderdag 13 juni om 8.45 uur!

Batterijen inzameling
Onze school is aangemeld bij het batterijen inzamelingsproject voor basisscholen.
Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen krijgt de school een spaarpunt. De gespaarde punten kunnen
worden ingewisseld voor een waardebon of donatiecoupon. Met de waardebon kunnen we artikelen
bestellen zoals springtouwen, steps, games, tablets en andere schoolartikelen. Met de donatiecoupon
kunnen we een donatie doen aan een goed doel: Stichting Opkikker of Foundation Ard el Amal. Hoe meer
ingezamelde batterijen, hoe meer punten!
Lege batterijen inleveren is niet alleen goed voor het milieu, u kunt er zelf ook
prijzen mee winnen! Stop 10 lege batterijen in een zakje en doe daarbij een
briefje met daarop naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u
het zakje inlevert in de inzamelton speelt u automatisch mee met de 'Lever ze in
en WIN!' actie van Stibat. Hoe meer zakjes, hoe meer kans! De inzamelton, met
daarop instructies over welke batterijen er in mogen en hoe deze ingeleverd
moeten worden, vindt u in de hal beneden naast de trap.

Eindfeest!
Vrijdag 28 juni is het weer tijd voor het eindfeest. We zijn al druk bezig met alle
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voorbereidingen. Het thema voor het feest is Tanzania: bekend om haar prachtige
wildparken, het tropische Zanzibar, de Kilimanjaro en ‘de grote migratie’ van de miljoenen
gnoes, zebra’s en antilopen die jaarlijks over de savanne van de Serengeti richting de Masai
Mara in Kenia trekken. Als voorpret en interessante leerstof zullen de leerkrachten van
tevoren met de kinderen het land verder verkennen.

Geld inzamelingsactie
Tanzania is nog steeds een arm land: schoon water, een dak boven je hoofd en scholing zijn
helaas niet voor ieder kind weggelegd. We willen dan ook geld inzamelen voor de stichting
Happy Watoto (http://www.happywatoto.nl/nl) die in de Tanzaniaanse Arusha regio een
doorlopend onderwijs traject heeft opgezet om kinderen een beter toekomst perspectief te
bieden. Groep 5 tot en met 8 vragen we om in juni met eigen ludieke acties geld hiervoor in
te zamelen.
Tot slot, om alvast te noteren in uw agenda: het eindfeest start om 14.30 en we sluiten af rond
17.00. Uiteraard kan het feest niet slagen zonder uw aanwezigheid (in Tanzania proof outfit)
en hulp (hapjes, begeleiding, opbouw & afbouw e.d.), de klassenouder zal hierover contact
met u opnemen.

We hopen op een zonnige dag en kijken uit naar een grote opkomst!

Lunch en trakteren
Bij de opening van het schoolplein heeft de school een certificaat mogen ontvangen van: ‘Gezonde school’.
Dit houdt o.a. in dat wij letten op wat de kinderen op school eten, drinken en trakteren bij hun verjaardag.
De kinderen eten tijdens de pauzes gezond. Voor de pauze van 10.00 uur eten de kinderen :
●
●
●

vers fruit en/of groente,
noten (zonder toevoegingen),
gedroogd fruit,
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●
●

yoghurt zonder suiker.
de kinderen drinken water, thee (zonder suiker) of halfvolle melk, karnemelk, rijstemelk/soya melk
zonder toevoegingen, uit een zelf meegenomen beker.
Een uitzondering is de woensdag, kinderen zitten een lange ochtend op school en voordat zij thuis zijn om
te lunchen is het best een lange zit. Ze mogen op de woensdag fruit mee, en eten dat eerst op, daarna
mogen ze nog een boterham eten, of een cracker/rijstwafel.
Door voldoende te lunchen zijn kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud
van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen.
Een gezonde lunchtrommel bevat:
●
●
●
●

brood (bij voorkeur volkoren),
rauwkost en/of fruit.
crackers, rijstwafels met gezond beleg of naturel.
de kinderen drinken thee, water of halfvolle melk, karnemelk, rijstemelk, soya melk zonder
toevoegingen.
Trakteren
Het ritueel van het jarig zijn zorgt voor het feest zoals bijvoorbeeld het liedjes zingen,
de namaaktaart, de kroon/feestmuts en de klassen rond gaan. Op Instituut Schreuder
vinden we dat belangrijker dan de traktatie zelf.
Het trakteren houden we gezond en klein. Het is leuk als het meteen opgegeten kan
worden. Voorbeelden ziet u op internet of in de traktatie waaier (bij de leerkracht af
te halen). Spreek met de leerkracht af wanneer en wat u wilt trakteren: hou het
gezond! Geen cakes, muffins, cupcakes, koek of chocola.

Google reviews
Om ouders van mogelijk toekomstige leerlingen een goed beeld van onze school te geven en daarmee
hopelijk meer leerlingen aan te trekken, zouden wij het heel fijn vinden als u als ouder uw mening over
onze school op het internet deelt door een Google review te plaatsen, of een aanbeveling/recensie op onze
Facebook pagina plaatst. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Basketbalpalen
Van de bijdrage, die u na afloop van de afgelopen kerstviering heeft gedoneerd,
zijn twee stevige en verrijdbare basketbalpalen aangeschaft.
Deze zijn al even op proef gebruikt tijdens de opening van het schoolplein. Vanaf
deze week worden zij dagelijks ingezet tijdens de kleine pauze.
We zijn superblij met uw gulle gift: namens de kinderen van Instituut Schreuder
bedankt!!
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Ouderbetrokkenheid… Wat was dat ook alweer?
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van jou als ouder bij de opvoeding en het onderwijs van je
kind(eren), zowel thuis als op school. Dit blijkt uit het feit dat jij je (mede)verantwoordelijk voelt voor
de schoolontwikkeling van je kind(eren).
Dit komt onder andere tot uiting door het creëren van een positieve thuissituatie die de ontwikkeling van je
kind(eren) stimuleert en het helpen bij het huiswerk. Maar ook bezoeken van ouderavonden en het tonen
van respect voor de leraar. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis, maar er vindt ook een deel
op school plaats. Onder ouderbetrokkenheid valt ook de ouderparticipatie, de actieve deelname van ouders
aan schoolactiviteiten. Dit kan op een informele manier, zoals het helpen bij Koningsdagspelletjes of
begeleiden bij een schooluitje. Het kan ook op een formele manier, bijvoorbeeld door te deel te nemen in
de ouderraad (OR), medezeggenschapsraad (MR) of de werkgroep ouderbetrokkenheid.
Bij ouderbetrokkenheid is goede communicatie tussen de school en de ouders onmisbaar. Dit is daarom
ook een belangrijk onderwerp binnen de werkgroep ouderbetrokkenheid. Heb je als ouders suggesties over
hoe dat beter kan of zou je willen deelnemen aan de werkgroep ouderbetrokkenheid spreek dan gerust de
juffen Mirjam of Sarah aan.
Met vriendelijke groet, Meredith Marshall-Weidum

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 door een email te sturen naar liesbeth@instituutschreuder.nl.
We horen het graag!
Frank Reef, Bram Wijngaarden, Frans Osenga (vertrekkend), Liesbeth Feilzer, Ellen van de Geer en Bettina
van Kasteren

Boekverkoop voor schoolbibliotheek
Lieve ouders,
De jaarlijkse boekenverkoop voor de schoolbibliotheek is voorbij
en wij hebben het weer GEWELDIG gedaan. Jullie, ouders en juffen
van Instituut Schreuder hebben gezamenlijk 56 spiksplinternieuwe
super leuke boeken geschonken aan de bieb.
Zij zijn in onze bibliotheek-computer ingevoerd zijn en gekaft. Op
donderdag 16 mei zijn ze in première te lezen gegeven aan de
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kinderen die ze gekocht hebben. Nadat ze gelezen zijn, zullen ze hun weg terugvinden naar de bieb waar
alle kinderen van school ervan zullen genieten!!



!!DANK U WEL!! Marion en Hadewych

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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