Nieuwsbrief 6
31 januari 2020
Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen.
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Schreudertheater verplaatst
Vrijdag 31 januari stond het Schreudertheater gepland. Door de
onderwijsstaking van 30 en 31 januari gaat deze voorstelling helaas niet
door.
Om u toch al het moois te kunnen laten zien, hebben we besloten het
Schreudertheater te verplaatsen naar vrijdag 7 februari a.s..
Elke groep geeft een optreden van ongeveer 8 minuten.
De tijden zijn:
• 13.05 – 13.35 groep 3, groep 4 en groep 6
• 13:40 - 14:05 groep 1/2, groep 7/8b en dramagroep*
• 14:10 - 14:35 groep 5, groep 7/8a 3 en dramagroep*.
Uw kind nodigt u van harte uit om naar hem/haar 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. U bent van harte welkom!
* aantal leerlingen uit de bovenbouw geven een presentatie die zij tijdens groepsdoorbrekend crea hebben
bedacht en geoefend!

1

Ouderkamer NT2
welcome,bienvenue,добро пожаловать,ようこそ
,καλωσορίστε,i mirëpritur
,benvenuto,bem
vindo,benvenuto,स्वागतम्,ترحيب,herzlich willkommen
op de ouderkamer Nederlands als 2de taal.
Deze ouderkamer zal in het teken staan van tweetalig of
meertalig opvoeden.
Hoe doe je dat?
Wat doet dat met kinderen? 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
Hopelijk tot donderdag 6 februari om 8.45 uur in de BSO-ruimte op de eerste verdieping!

LVS-toetsen (Leerling Volg Systeem-toetsen)
In de weken 20 januari t/m 31 januari nemen we op school de toetsen af van CITO. Dit gebeurt tweemaal
per jaar, in januari en in juni.
Deze niet-methode gebonden toetsen zijn belangrijk om de vaardigheidsgroei van leerlingen te kunnen
meten over een langere periode, namelijk over 5 schoolmaanden. Deze toetsen zijn objectiever en maken
een vergelijking mogelijk met andere leerlingen, groepen, scholen, etc.
Met de toetsen van Cito kunnen we de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het
onderwijs op onze school volgen.
De leerkrachten nemen ook methode gebonden toetsen af bij de kinderen, vanaf groep 3. Deze toetsen
zeggen een leerkracht of de doelen die in een bepaalde periode aan bod zijn geweest worden beheerst. Een
toets horend bij de lesmethode is een belangrijk middel, omdat een leerkracht op basis van deze informatie
de aanpak voor de volgende les kan bepalen. De resultaten van deze toetsen hebben een sterke verbinding
met zijn dagelijkse lespraktijk.
De niet-methode gebonden toetsen van Cito geven informatie over de ontwikkeling van een leerling ten
opzichte van het voorgaande meetmoment of meetmomenten. De toetsen geven antwoord op vragen als: is
de mate van vooruitgang van de leerling in de afgelopen periode te vergelijken met de mate van vooruitgang
in de daaraan voorafgaande periodes? Vertoont zijn/haar ontwikkeling nog steeds een opgaande lijn of
stagneren de vorderingen? Ligt de leerling nog ‘op schema’?
De niet-methode gebonden toetsen geven ook informatie over de kwaliteit van het onderwijs op
schoolniveau. Ze geven antwoord op vragen als: Wat brengt het onderwijs op aan resultaat? Hoe verloopt de
feitelijke ontwikkeling? Welk effect hebben bepaalde maatregelen en inspanningen?
Een belangrijk verschil tussen de Citotoetsen en de methode gebonden toetsen is dat de Citotoets een
landelijke toets is: er wordt vergeleken met alle kinderen in Nederland.
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Welke Citotoetsen nemen wij af?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Taal voor kleuters, groep 2
Rekenen voor kleuters, groep 2
Rekenen en wiskunde, groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen, groep 5 t/m 8
AVI (technisch lezen op tekstniveau), groep 3 t/m 8
DMT (technisch lezen op woordniveau), groep 3 t/m 8
Spelling, groep 3 t/m 8
Woordenschat, groep 3 t/m 8
Studievaardigheden, groep 6 t/m 8

Wat doen we na de toets afname?
Alle resultaten worden geanalyseerd door de leerkrachten, samen met de intern begeleider.
Deze analyses worden samen met de ervaringen in de groep gebruikt om in de komende periode het aanbod
in de lessen af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarnaast wordt er op groeps- en
schoolniveau gekeken naar de resultaten in een trendanalyse.
De ouders krijgen in het KOM-gesprek van februari het resultaat op de toets te horen. Maar via het
ouderportaal van ParnasSys kunt u deze gegevens al eerder bekijken, net als de resultaten van de methode
gebonden toetsen. Het Portaal van ParnasSys staat nu even dicht opdat de leerkrachten eerst zelf de
resultaten van de toetsen kunnen analyseren.
Rapport en KOM-gesprek
In de week voor de voorjaarsvakantie kunt u intekenen voor een KOM-gesprek, waarin het schoolrapport het
gespreksonderwerp zal zijn. Deze KOM-gesprekken staan gepland van 26 februari t/m 10 maart. Het rapport
wordt 15 minuten voor het gesprek voor u en uw kind klaargelegd, samen met ander schoolwerk van uw
kind. Na het KOM-gesprek kunt u het rapport mee naar huis nemen. Na 3 weken verwachten wij het rapport
weer terug op school. Groep 1 en 2 hebben geen schoolrapport. Uiteraard is een KOM-gesprek wel mogelijk.

Welkom nieuwe leerlingen
In de afgelopen maand zijn er op Instituut Schreuder 4 nieuwe leerlingen
gestart 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: Jan Stahievitch, Anna Verdonck,
Joya Veldman, Laura Veliz Munoz.
In groep 6 is Yasmin Ben Tani gestart en in groep 7B Rayan Ben Tani.
We wensen de nieuwe leerlingen een gezellige en leerzame tijd toe op
onze school!
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Start programmeerweken
Na de voorjaarsvakantie beginnen de programmeerweken van de kinderen van groep 5 t/m 8.
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. De leerlingen leren met Bomberbot de basisprincipes van het
programmeren. De kinderen van groep 5 starten met de eerste 5 lessen.
Groep 6 doet les 6 t/m 10 van Bomberbot. Zij kunnen dit schooljaar hun diploma halen. Thuis aan de
opdrachten werken is hierbij wel noodzakelijk.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan aan de slag met code.org. Ze doen een introductiecursus, waarbij
verschillende programmeertalen aan bod komen. Op code.org staan nog meer cursussen. De rest van het
schooljaar kunnen zij zich thuis verder verdiepen als daar interesse voor is.

Naschoolse activiteiten
•

Leszwemmen; momenteel zijn er nog plekken vrij voor het leszwemmen in het Zuiderbad op de
vrijdagmiddag. Voor informatie en opgeven graag een mail sturen naar: activiteitenSBOS@gmail.com
• Voetbaltraining; Er is nog plaats in de naschoolse voetbalklas voor groep 2, 3, 4 op dinsdag 14.4516.00 in de gymzaal van de school. Nadere info en opgeven voor een proefles kan via info@movendi.nl.

ParnasSys ouder/leerling gegevens up to date?
Het is belangrijk dat wij de juiste gegevens van u en uw kind hebben in ParnasSys. Zou u uw gegevens in het
ouderportaal willen controleren en bij onjuistheid per mail door willen geven aan de administratie:
yvonne.verhage@amosonderwijs.nl ?
Het gaat dan vnl. om: telefoonnummers, email adres en noodnummer correct/aanwezig? (=een nummer van
een familielid/kennis dat wij kunnen bellen als we u niet kunnen bereiken).

Nieuws uit de buurt
Vanaf de voorjaarsvakantie gaat de school op Van de Veldestraat 3, Cornelis Vrijschool, op de schop. Een jaar
lang zal de school aan de andere kant van het Museumplein worden gehuisvest. Het gebouw zal tegen de
vlakte gaan, met uitzondering van de buitengevels. Achter de gevel wordt het pand geheel nieuw
opgetrokken. Voor Instituut Schreuder heeft deze verbouwing ook gevolgen:
• De doorgang tussen P.C. Hooftstraat en Jan Luijkenstraat wordt afgesloten (is bouwterrein)
• Omheinde speellocatie wordt bouwterrein/opslagplaats
• Op maandag en vrijdag is onze gymzaal in gebruik voor Cornelis Vrijschool (9.00-15.15 uur)
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Er is met de aannemer afgesproken dat er geen aan- en afvoer van materialen is tussen 8.00-9.00 uur 's
morgens en tussen 14.30-15.30 uur 's middags, zodat ouders van Schreuder de kinderen veilig naar school
kunnen brengen en ophalen.
Wanneer u gebruik maakt van de doorgang vanaf P.C. Hooftstraat is het dus belangrijk een andere (veilige)
route te kiezen. Mochten er zaken spelen die de veiligheid van u of de kinderen in gevaar brengen dan graag
dit opnemen met Femmie. Zij zal dit dan met Cornelis Vrijschool opnemen.

Musicalproject Schouwburg Amstelveen 17 t/m 20 februari 2020 | 10:00 tot 15:00
Voor de tweede keer in de Schouwburg Amstelveen: word een musicalster in 4 dagen! Hou jij van zingen,
dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze voorjaarsvakantie komt de Musical4daagse wegens
succes terug in samenwerking met de Schouwburg Amstelveen. Maak een musical in 4 dagen voor een écht
publiek. Geen ervaring nodig!
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de
vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als
de presentatie vinden plaats in de Schouwburg Amstelveen. Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen
zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Inschrijven kan tot 3 februari 2020 via de website: www.musical4daagse.nl. Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €157,95 Meer informatie: Website: www.musical4daagse.nl Email:
info@musical4daagse.nl Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

Gevonden voorwerpen gymzaal
Op 14 februari gaan we de gymkleding, gymschoenen e.d. die zijn achtergebleven in de
kleedkamers wegbrengen naar een goed doel. Mocht uw kind iets missen dan kunt u
voor die datum een kijkje nemen bij de houten kast naast de gymzaal.
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MR oudergeleding:
Frank Reef: voorzitter
Bram Wijngaarden: secretaris

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

MR personeelsgeleding:
Ellen van de Geer (groep 7/8 A)
Jacobien Gerbrandy (groep 3)

Vertrouwenspersoon AMOS:
Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl
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