Nieuwsbrief 7
28 februari 2020
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 maand is er op Instituut Schreuder één nieuwe leerling gestart in groep
6: Verena van Laake. Het is fijn als u als ouder even kennis maakt met de ouders en ook
handig om te weten wanneer u een speelafspraak wilt maken. We wensen Verena een
gezellige en leerzame tijd toe op onze school!

Groepsdoorbrekende creamiddagen
Op vrijdagmiddag 6 en 13 maart zijn er twee groepsdoorbrekende crea-middagen.
De kinderen van de midden- en bovenbouw gaan deze middagen aan de slag met een creatieve activiteit in
een kleinere groep (max 13 ll). Door de groep kleiner te houden, kunnen er meer bewerkelijke activiteiten
worden aangeboden, zoals kleien, etc.
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De onderwerpen voor de activiteiten sluiten aan bij de methode ‘Da Vinci’ of een ander thema, wat actueel is
binnen de bouw.
Wilt u een groep begeleiden of een leerkracht assisteren? Meldt u zich dan bij juf Anna of juf Olga.

Ouderkamer-inloop
Beste ouders, op woensdag 18 maart hebben we een inloop ouderkamer.
De bedoeling is elkaar op een ontspannen en open manier te ontmoeten.
De koffie en thee staan klaar vanaf 8.45 uur op de eerste verdieping.

Hopelijk tot dan!

Vreedzame School blok 5: we dragen allemaal een steentje bij
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we
kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en
beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt en ervaren dat je samen meer kunt bereiken
dan in je eentje. Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op bijvoorbeeld: - herkennen van boosheid bij
jezelf en de ander. - leren omgaan met je boosheid. - weer goed maken
n.a.v. een conflict. - leren zoeken naar oplossingen voor een conflict. leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien. - verschil tussen
helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator. - leren
dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer
je een conflict hebt. De kinderen worden bewust gemaakt van het
verschil tussen verantwoordelijkheid voor je kleine zusje en
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, bijvoorbeeld de klas of de
school. Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te
leveren aan de groep en aan de school door bijvoorbeeld: - het bedenken van activiteiten om het voor
iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school. - het verschil te leren tussen het uitvoeren van
opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de
groep. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm en kennen de rol van verkiezingen,
Tweede Kamer en regering in een democratie. Zij zien de overeenkomst tussen schoolregels en wetten.
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Grote Rekendag 25 maart
Woensdag 25 maart doen wij weer mee met 'De grote rekendag'.
Het thema is dit jaar: De Getallenfabriek, hoe maak je eigenlijk getallen?
We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het
heelal…De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.
Sommige groepen hebben op deze dag hulp nodig van ouders. De leerkracht of klassenouder zal u hiervoor
benaderen.

Schreudertheater
Vrijdagmiddag 27 maart is het laatste Schreudertheater van dit
schooljaar. De kinderen zullen deze middag een spetterende
presentatie geven over hetgeen ze in 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.
13.05 - 13.35 groep 3, groep 5 en groep 6
13.40 - 14.05 groep 1/ 2, groep 7/ 8 A en drama-presentatie
14.10 - 14.35 groep 4, groep 7/ 8 B en drama-presentatie
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.

Vooraankondiging Paasontbijt woensdag 8 april
Pasen wordt altijd bij ons gevierd in de vorm van een Paasontbijt in elke
groep. Ieder kind maakt dan een paasontbijtje voor een ander kind uit de
groep. Dit ontbijtje wordt mooi aangekleed en in een mooi versierde doos
aangeleverd. Op 30 maart zullen de kinderen een lootje meekrijgen naar huis
waar de naam op staat van het kind waarvoor ze een paasontbijt moeten
verzorgen. In de volgende nieuwsbrief van 27 maart komt hierover nog meer
informatie!
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Voorbereiding eindmusical groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben allemaal hun schooladvies VO ontvangen en maken zich op voor de
eindmusical. De kinderen zullen spelen, zingen en dansen in de
nieuwe musical Grumor in groep 8. Het stuk is gebaseerd op de
Griezelbus-boeken van Paul van Loon. Instituut Schreuder wordt
dit jaar ondersteund door de professionele regisseur/musicalspeler
Jerry Rijstenbil en zijn assistente/musicalspeelster/zangpedagoge
Linde. Dit is natuurlijke een unieke kans voor de school. Op
woensdag 4 maart vinden de audities plaats voor de verschillende
rollen.
Reuze spannend voor de kinderen.

Socratesgroep
De leerlingen van de Socratesgroep onderzoeken wat 75 Jaar Bevrijding in Nederland betekent. Zij
vergelijken de positie van minderheidsgroepen en de komst van de bevrijders ten tijde van WO II met de
huidige situatie in Nederland. Op 23 april aanstaande organiseren deze kinderen een minicongres over dit
thema.

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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