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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen. 

 
In deze nieuwsbrief 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Sinterklaas 

• Ouderkamer 

• Ouderbijdrage herinnering 

• NSA (naschoolse activiteiten) 

• Beveiligde deel Schreuder site 

 

 

 

 

• Week van de Mediawijsheid 

• AMOS leerlingenraad 

• Wist u dat… (uit Nationaal Cohort onderzoek) 

• Meeleefgezin worden? 

• Vreedzame school: blok 3 

• Kerstviering 

 

Belangrijke data  

Ma. 02-12   OR- vergadering  

Wo. 04-12   Sinterklaasfeest  

Do. 05-12    Pietengym alle groepen  

Do. 12-12    Ouderkamer: Gezond leven! (Slapen & eten)  

Wo. 18-12   Kerstviering in de Westerkerk (19 uur)  

Vr. 20-12     School om 12.00u uit  &   Nieuwsbrief 5 uit  

Ma. 23-12 t/m vr. 03-01 Kerstvakantie 

Ma. 06-01   Studiedag team: kinderen vrij  

Di. 07-01     Start schooldag: nieuwsjaars koffie/-thee voor ouders  

  

Welkom nieuwe leerlingen 

In de afgelopen weken zijn er 5 nieuwe leerlingen gestart op Instituut Schreuder in groep 1. Het is fijn als u 

als ouder even kennis maakt met de ouders van deze leerlingen en ook handig om te weten wanneer u een 

speelafspraak wilt maken. 

-Yuki Kobayashi, 

- Goyi Liew,  

-Aaron-Noah Cépèro,  

-Sarah-Sophie Cépèro,  

-Nicolas van Campfort 

 We wensen de nieuwe leerlingen een gezellige en leerzame tijd toe op onze school! 

 

Sinterklaas 

Hij komt, hij komt…  

Het is november en de Sint is met zijn Pieten inmiddels aangekomen in Nederland. 
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Via het Sinterklaasjournaal volgen we het nieuws hierover. Afgelopen woensdag 

hebben de kinderen op school iets in hun schoen gekregen. Ook waren er 

“wandelpieten” die een klassencadeau of klassenactiviteit hebben aangeboden aan 

de groepen. 

De groepen 5 t/m 8 hebben een lootje getrokken. Ze maken een mooie surprise met 

een rijm voor elkaar en kopen daar natuurlijk een leuk cadeautje bij. We hebben de 

Sint en een paar Pieten uitgenodigd om op 4 december langs te komen op Schreuder. We snappen natuurlijk 

dat hij het die dag heel druk heeft, dus het is nog even afwachten of hij tijd heeft… De kinderen worden 

gewoon om 8.45u in de klas verwacht. Vanaf daar zullen we per groep naar het schoolplein gaan om te 

wachten op de komst van Sinterklaas. Ouders kunnen evt. ook op het schoolplein wachten, op een nader aan 

te geven plek. Na de intocht lopen de kinderen weer rustig met hun groep terug naar hun klas.  Die dag 

hebben de kinderen gewoon tot 12.45u school.   

De Sint commissie.  

 

Ouderkamer “gezond leven!”: donderdag 12 december, 8.45-10.00 u 

Hoeveel slaap heeft mijn kind nodig? Waarom gaat mijn kind niet slapen?  

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind gezond eet?  

Wat is gezond voor een kind?   

Dit zijn vragen die deze ouderkamer behandeld zullen worden!  

Voor deze ouderkamer hebben wij onze OKA-adviseur 

Hanneke Doortmont uitgenodigd.  

Deze ochtend zullen we wat informatie krijgen en er is tijd om vragen te 

beantwoorden.  Alle ouders en verzorgers van IKC Instituut 

Schreuder zijn uitgenodigd.  

De ouderkamer is op donderdag 12 december van 8.45 uur tot 10.00 uur.  

We beginnen met koffie en thee in de BSO-ruimte op de eerste verdieping.  Hopelijk tot dan!  

 

Ouderbijdrage herinnering 

Eind oktober hebben wij u een mail gestuurd met het verzoek de ouderbijdrage van € 150,00 per kind over te 

maken op uiterlijk 15 november (in 1 termijn van € 150,00 of 2 termijnen van € 75,00). Een aantal ouders 

heeft dit al gedaan, maar een groot aantal ouders helaas nog niet. Wij verzoeken u vriendelijk om de bijdrage 

alsnog voor 7 december over te maken! Uw ouderbijdrage hebben wij nodig om de volgende zaken te 

kunnen bekostigen: schoolreisje, schoolkamp, culturele activiteiten, bibliotheekboeken aanvulling, 

materialen voor de brede ontwikkeling, kerstviering, sinterklaasviering, Pasen, sportdag/ koningsspelen, 

eindfeest groep 8, reservering 125-jarig jubileum (in 2021), koffie/thee 

voor verschillende ouderbijeenkomsten. Indien u niet in staat bent om de bijdrage (geheel/nu) te betalen 

kunt u een betalingsregeling treffen met de directeur. 

Ouders van kinderen die later in het schooljaar zijn gestart en ouders waarvan de automatische incasso niet 

gelukt is, ontvangen nog een aparte mail over de te betalen bijdrage. 
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Naschoolse activiteitenaanbod (NSA)  

• Zaalvoetbaltraining: elke dinsdagmiddag van 

14:45-16:00 uur in de gymzaal voor groepen 2 t/m 

4. Er is nog plek voor nieuwe deelnemertjes! 

Aanmelden en info via: info@movendi.nl  

 

• Dramales: De naschoolse activiteit Drama, 

gegeven door juf Jennefer Siegrist, zal vanaf 17 

Januari 2020 in de gymzaal plaatsvinden van 14:45 

tot 16:00 op de vrijdagmiddag.  

De 10 lessen, welke bedoeld zijn voor "acteurs" uit de groepen 5 t/m 8, zullen de 

leer behandelen van Stanislavski.   Dit systeem of de interpretatie hiervan is de centrale kracht en 

bepalend voor bijna elk optreden dat wij zien op het podium of scherm. 

De module vindt doorgang bij minimaal 8 aanmeldingen met een maximum aantal plekken van 14 te 

vergeven. Voor informatie en inschrijvingen kunt u gebruik maken van het volgende 

emailadres: jennefersiegrist2@gmail.com 

 

• Leszwemmen: zowel op de maandagmiddag als ook de vrijdagmiddag zijn er nog plaatsen  

beschikbaar voor het naschoolse leszwemmen in het Zuiderbad. Voor informatie of opgave voor deelname 
graag een mail sturen naar: activiteitenBSOS@gmail.com  

 

Overzicht van de documenten op het beveiligde deel van de website  

Heeft u het beveiligde deel van onze website al bezocht? Daar staat veel achtergrondinformatie op, zoals het 

gezond eten-en drinkbeleid, de klachtenregeling en de resultaten van de oudertevredenheids-

enquête.  Maar ook de leerlijnen van de verschillende vakgebieden: wat leert uw kind dit schooljaar bij 

rekenen of spelling? Ga hiervoor naar: https://www.instituutschreuder.nl/onze-school/documenten/ en log 

in! (Inloggegevens vindt u in de mail). 

 

Week van de mediawijsheid  

Mediawijsheid organiseerde voor de tiende keer de Week van de 

Mediawijsheid (#WvdM) om aandacht te vragen voor het belang van 

mediawijsheid. De campagne heeft plaats gevonden van 8 tot en met 

15 november 2019 en had als thema ‘Aan of uit?’. De groepen 7/8 

hebben deelgenomen aan deze week.   

#Thema: ‘Aan of uit?’  

Apparaten zoals je smartphone, tablet en televisie hebben een aan- en 

uitknop, maar hoe zit dat bij jou?  

Zit jij aan de knoppen van je mediagebruik? Wanneer sta je ‘aan’ en wanneer ‘uit’?  

 

mailto:info@movendi.nl
mailto:info@movendi.nl
mailto:jennefersiegrist2@gmail.com
mailto:jennefersiegrist2@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
https://www.instituutschreuder.nl/onze-school/documenten/
https://www.instituutschreuder.nl/onze-school/documenten/
https://twitter.com/hashtag/WvdM
https://twitter.com/hashtag/WvdM
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Veel van ons staan graag ‘aan’. Wanneer we wakker worden scrollen we door het laatste nieuws. We 

plannen online onze reis voordat we op pad gaan. En de rest van de dag houden we contact met anderen, 

delen we grappige filmpjes en googelen we naar het antwoord op een dringende vraag.  

Maar de tijd vliegt tijdens een avond scrollen op de bank. En je lichaam geeft signalen af dat altijd aanstaan 

niet kan: te weinig slaap, last van je nek, slechter wordende ogen. Jezelf ‘uit’ kunnen zetten is ook nodig.  

Sommigen van ons staan weer teveel uit en maken onvoldoende gebruik van digitale media. Van het vinden 

van een nieuwe baan, tot videobellen met de huisarts, tot online leren: slim aanstaan kan je veel opleveren 

en je leven verrijken.  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 (8 t/m 15 november) stellen we jou daarom de vraag: wanneer 

sta jij aan of uit? En als je eenmaal aanstaat, weet jij dan de mogelijkheden van media volop te benutten en 

weet je ook de uitknop te vinden?  

 

AMOS-leerlingenraad  

De AMOS-leerlingenraad heeft vanaf deze week een eigen website (http://amosleerlingenraad.nl/). Hierop is 

te lezen wat ze doen, waar ze aan werken, wanneer ze bij elkaar komen en hoe leerlingen, leerkrachten, 

ouders en geïnteresseerden hen kunnen vinden. Ook hebben zij een 

eigen emailadres: AMOS.Leerlingenraad@amosonderwijs.nl  

Nina Bosma (groep 8) is de vertegenwoordiger van Instituut Schreuder 

in de AMOS-leerlingenraad.  

 

 

 

Wist-u-dat........  

Basisschool Instituut Schreuder heeft deelgenomen aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). 

Het is een rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het 

vervolgonderwijs. Het betreft hierbij leerlingen die in de periode 2008-2017 ingeschreven waren op onze 

school. In de rapportage worden de prestaties van onze leerlingen op een aantal belangrijke uitkomsten 

gepresenteerd, zoals:  

-De succeskansen binnen onze school  

-De doorstroom naar het voortgezet onderwijs  

-De succeskansen van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs  

Deze resultaten worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde maar ook vergeleken met andere scholen 

die op onze school lijken met betrekking tot enkele belangrijke kenmerken van de leerlingenpopulatie 

(voorspelde referentiewaarde).   

  

De rapportage zal in zijn geheel in het besloten deel van de website worden geplaatst.  

Hieronder deel twee van de vele interessante bevindingen:  

  

Verwijzing naar het speciaal onderwijs  

http://amosleerlingenraad.nl/
http://amosleerlingenraad.nl/
mailto:AMOS.Leerlingenraad@amosonderwijs.nl
mailto:AMOS.Leerlingenraad@amosonderwijs.nl
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Sommige leerlingen kunnen niet meekomen in het regulier basisonderwijs. Zij krijgen dan een verwijzing naar 

het speciaal onderwijs waar ze een beter passende vorm van onderwijs kunnen krijgen. Landelijk zien we dat 

0,3% van de basisschoolleerlingen gedurende hun basisschoolloopbaan doorverwezen wordt naar het 

speciaal onderwijs.  

 

Op Instituut Schreuder ligt het percentage verwijzingen naar het speciaal onderwijs op 0,2%. Dit is lager dan 

de voorspelde referentiewaarde (0,38%) en ook lager in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 0,3%.    

  

 

Meeleefgezin worden? Bied een veilige plek aan een jong kind 

Wil jij Meeleefgezin worden in Amsterdam voor een kind van 0 tot 5 jaar van ouders met psychische 

problemen? Je bent kind en ouders tot steun. Meld je aan via info@meeleefgezin.nl 

Wat doet een meeleefgezin? Een Meeleefgezin vangt 1 dag per week en 1 weekend per maand een jong kind 

op van ouders met psychische problemen. Met dit vrijwilligerswerk bied je een vorm van 

gezinsondersteuning. Meeleefouders zetten zich in vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Je biedt een 

veilige plek aan een jong kind. Meeleefgezinnen worden gescreend en getraind door professionals met GGZ-

deskundigheid. We zoeken nu naar nieuwe, enthousiaste Meeleef Gezinnen binnen Amsterdam, want de 

vraag is groot! Ben jij (of ken jij!) iemand die open staat voor deze bijzondere opvang van een jong kind? 

Neem dan contact op met: Nienke Tamminga: n.tamminga@kabouterhuis.nl / 06-45940637  

Pauline Prins: P.vantets@kabouterhuis.nl / 06-16971613 

Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl 

 

 

Vreedzame School blok 3: We hebben oor voor elkaar  

In het komende blok leren we wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar 

elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kun je zien aan oogcontact, knikken, 

actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zegt.   

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te 

luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan.    

De kinderen leren dat mensen op verschillende manieren naar 

dezelfde dingen kunnen kijken. Er wordt soms anders tegen dezelfde 

dingen aangekeken, omdat men verschillende ervaringen en gevoelens 

heeft en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier 

leren de kinderen met meningsverschillen om te gaan.   

 

In de bovenbouw leren zij argumenteren en debatteren. Hierbij gaat 

het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten 

op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’.  

In groep 8 leren ze over cyberpesten en wat ze kunnen doen. De verschillen in communiceren via sociale 

media en face-to-face komen ook aan bod.  

mailto:info@meeleefgezin.nl
mailto:info@meeleefgezin.nl
http://www.meeleefgezin.nl/
http://www.meeleefgezin.nl/
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De lessen zijn gericht op:   

- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het   

   oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.    

- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen    

  en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.   

- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de     

   interpretatie van een boodschap kan verschillen.   

- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.    

- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.   

- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.    

- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de    

  ‘sociale media’.  

  

 

Kerstviering in de Westerkerk 

Hoewel Sint nog in het land is, willen wij u alvast informeren dat ook dit jaar 

kerst wordt gevierd in de Westerkerk. 

De viering is op woensdagavond 18 december en duurt van 19.00 uur tot 

ongeveer 20.00 uur. De kerkdeuren gaan om 18.45 uur open. 

U gaat genieten van de kerstmusical “Het lege boek”, uitgevoerd door 

kinderen van onze school. Daarnaast zullen we samen met u enkele 

kerstliederen zingen. 

U bent van harte uitgenodigd! 

Vriendelijke groet, de kerstcommissie 

 

 

 

MR oudergeleding:  

Frank Reef: voorzitter  

Bram Wijngaarden: secretaris  

  

  

MR personeelsgeleding:  

Ellen van de Geer (groep 7/8A)  

Jacobien Gerbrandy (groep 3  

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  

 

mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl

