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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen
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Belangrijke data
Ma. 08-06
Alle leerlingen weer naar school
OR- vergadering (via videobellen)
Ma. 22-06
MR- vergadering (via videobellen)
Vr. 26-06
Schoolrapport uit
Nieuwsbrief-11 uit
Vanwege de coronamaatregelen gaan alle uitjes, excursies en
ouderbijeenkomsten op school niet door.
Heropening school per 8 juni
Maandag 8 juni gaan we voor de leerlingen weer volledig open. Alle kinderen gaan weer alle dagen
helemaal naar school. En daar zijn we superblij mee!
Dit betekent echter niet alles weer als vanouds zal gaan. Afstand van 1,5 meter tussen leerkracht en
kinderen blijft zoveel mogelijk gehandhaafd. In de richtlijnen van de PO-raad wordt ook aangegeven
dat ouders niet de school in kunnen en buiten op afstand moeten blijven. Dat houdt ook in dat een
aantal geplande activiteiten niet door zullen gaan, zoals de ouderkamer, excursies naar Artis,
schoolkamp en afscheidsavond voor groep 8. Het coronavirus is gewoon nog onder ons en dus zijn
bijeenkomsten of samenkomsten van meer dan 30 volwassenen niet mogelijk. Een bittere pil voor
velen. Maar laten we vooral koesteren en er trots op zijn dat het allemaal tot nu toe zo goed gaat.
Er worden veel handen gewassen. Ouders laten hun kind thuis als het verkoudheidsklachten heeft
en de kinderen komen rustig groep voor groep de school in.
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Al deze maatregelen blijven ook zeker tot aan de zomervakantie (en wellicht daarna) van kracht. Ik
wil in ieder geval de kinderen en ook alle ouders een groot compliment geven! Kinderen stellen zich
rustig op in het aangegeven vak op het plein (en dit blijven we doen). Ouders wachten aan de rand
of achter de brede, rode rand op het plein. Geweldig! Zo zorgen we voor elkaar en letten we op
elkaar.
Belangrijke aandachtspunten voor ouders
Op maandag 8 juni gaat de school weer volledig open voor de leerlingen. De eerder genomen
maatregelen blijven hierbij nog steeds van kracht:
• Het is ouders niet toegestaan het schoolgebouw te betreden.
• Blijf bij het wachten achter de brede, rode streep op het plein en houd onderling 1,5 meter
afstand.
• Blijf thuis als u of uw kind verkoudheid – of griepverschijnselen heeft.
• Bel de school om uw kind af te melden, tussen 8.00-8.30 uur (voicemail inspreken).
• Ouder gesprekken vinden telefonisch of via videobellen plaats. Uitzondering kan zijn
wanneer de school een individuele ouder uitnodigt voor een gesprek. Ook dan houden we
1,5 meter afstand van elkaar en wordt de ouder gevraagd de handen te desinfecteren met
hand-gel. We gaan ervan uit dat de ouder de verantwoording neemt om de afspraak af te
zeggen wanneer er sprake is van verkoudheidsverschijnselen.

Sluiting KDV-BSO Schreuder
Deze week zijn veel ouders overvallen met het bericht dat de BSO-KDV heeft besloten om na 3 juli
a.s. te gaan sluiten. Door het opzeggen van het huurcontract door AMOS, eigenaar van het
schoolgebouw, zagen zij geen andere mogelijkheid.
Het schoolteam en ikzelf als directeur betreuren dit besluit van de kinderopvang zeer. Ik hoop van
harte dat al het personeel alsnog een goede en prettige werkplek zal vinden en ik wil hen bedanken
voor de prettige samenwerking die ik al die jaren heb ervaren.
Voor u als ouder is het van groot belang hoe de kinderopvang er na 3 juli gaat uitzien. AMOS heeft
in haar brief aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden en dat daar volgende week meer
duidelijkheid over gaat komen.
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Aanpassing schoolrapporten -juni 2020
Op vrijdag 26 juni wordt het schoolrapport aan uw kind meegegeven
(behalve aan groep 8). Door de scholensluiting van 16 maart t/m 10
mei, vanwege de coronamaatregelen, hebben we het onderwijs niet
kunnen vormgeven zoals we dat gewend waren. Er is 6 weken lang
onderwijs op afstand gegeven: in eerste instantie veel herhaling- en
verdiepingsstof, later ook instructies en digitale begeleiding via Meet
of Zoom.
In deze lange periode van onderwijs op afstand hebben we vooral de focus gelegd op de
hoofdvakken: taal, lezen, (begrijpend lezen,) spelling en rekenen en minder op de vakken van
wereldoriëntatie, creatieve vakken en de motorische ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor het
invullen van dit schoolrapport.
• Er is een beoordeling voor de werkhouding ingevuld.
• Er is een beoordeling voor de hoofdvakken ingevuld
(rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal) mits er min. 2 methodetoetsen zijn
afgenomen.
• Er is geen beoordeling voor wereldoriëntatie, expressie en bewegingsonderwijs.
• Er is een uitdraai bijgevoegd van de LVS-resultaten die uw zoon/dochter tot nu toe heeft
gemaakt. (Dit wordt anders alleen gedaan voor groep 6 en 7.)
Er zijn voor het 2e rapport geen KOM-gesprekken gepland. Indien u naar aanleiding van het rapport
toch een gesprek noodzakelijk acht met de leerkracht, dan kunt u contact opnemen met hem/haar
voor een belafspraak.
Renovatie schoolgebouw
In een eerdere nieuwsbrief heb ik u al geïnformeerd over de renovatie van het schoolgebouw. Alle
lokalen worden onder handen genomen: vloeren worden vervangen, muren geschilderd,
wandkasten verplaatst. Ook worden er aanpassingen gedaan in de verschillende bergingen en
wordt er zelfs een berging bij gemaakt, richting de gang naar de gymzaal. De verbouwing is al in
volle gang. Zie de foto’s. Het lukt alleen niet om de hele verbouwing in de zomervakantie te laten
plaatsvinden. We willen natuurlijk dat bij de start van het nieuwe schooljaar alles klaar is. Gelukkig
werkt het team super mee en zorgen de werklieden (RIVM-maatregelen in acht nemend!) dat
lokalen worden verhuisd en nieuwe lokalen worden ingericht.
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Twee leslokalen worden gestript

Nieuwe berging in de gang bij de gymzaal

Naschoolse activiteiten
Nu de school weer volledig open gaat voor de leerlingen laten we een tweetal naschoolse
activiteiten nog doorgaan tot aan de zomervakantie. Dit betreft de resterende dramalessen van
Jennefer Siegrist. Zij heeft dit al met de ouders van de betreffende leerlingen gecommuniceerd. Ook
Movendi zal op dinsdagmiddag na schooltijd de voetbaltraining weer gaan oppakken. Het schoolschaken willen we na de zomervakantie weer gaan opstarten. Dit geldt ook voor het leszwemmen in
het Zuiderbad
Afscheid groep 8
Door de hele coronacrisis zijn al verschillende activiteiten voor de leerlingen afgelast. Groep 8 gaat
helaas ook veel afscheidsactiviteiten missen. Traditiegetrouw vindt er een schoolkamp plaats aan
het einde van het schooljaar. Deze hebben we al in een eerder stadium moeten afgelasten,
vanwege de beperking in samenkomsten en hygiënische maatregelen.
Nu zal ook de afscheidsavond, zoals we die gewend
zijn met aanwezigheid van de ouders en andere
familie, niet door kunnen gaan vanwege de gestelde
richtlijnen voor het basisonderwijs. En dat vinden we
ook erg zuur. Samen met de leerkrachten en de
klassenouders zijn we bezig te kijken hoe we de groep
8- ouders de gelegenheid kunnen geven om het
afscheid van de basisschool van hun kind te
realiseren. De ouders van groep 8 worden daar nog apart over geïnformeerd.
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Wenmoment leerlingen op 2 juli

Nog maar vier schoolweken en dan breekt de zomervakantie aan. In de laatste schoolweek gaan we
even ‘wennen’ aan de nieuwe groepssamenstelling met de juf of meester voor volgend schooljaar in
het leslokaal van volgend jaar. Wat het extra spannend maakt, is dat ook de leerlingen van de
Vlinderboom naar Schreuder komen om te wennen aan hun nieuwe klasgenoten, hun juf/meester
en het schoolgebouw. Deze leerlingen zijn nog niet hier in school geweest door de hele coronacrisis.
Naast het wennen in hun klas zullen deze leerlingen ook het gebouw (waar is hier de wc en waar
vind ik de bieb?) en de naaste omgeving (overblijven op het Museumplein!) gaan verkennen.

Summer Camp – Engels voor Bengels – Amsterdam & Amstelveen
Het leukste en meest leerzame zomerkamp ook dit jaar in Amsterdam & Amstelveen: Sport, dans,
creativiteit en leuke lessen geheel in het Engels. De lessen tijdens Summer Camp zijn erop gericht
om de kinderen zich comfortabel te laten voelen bij het gebruik van de Engelse taal. De kinderen
worden ingedeeld op leeftijd. Het programma is op iedere leeftijdsgroep aangepast. De
kleinschalige groepen bieden de mogelijkheid voor individuele aandacht.
Er wordt Engels gesproken, echter daar waar nodig zal er,
zeker voor de jongsten, ook een ondersteunend woord in
het Nederlands gebruikt worden. Het enthousiaste
“Teacher Team” zorgt voor veel plezier tijdens de
activiteiten. Op de laatste middag wordt het Summer
Camp feestelijk afgesloten. Tijdens de graduation ceremony ontvangen alle kinderen hun Summer
Camp certificaat. Deze zal dit jaar
aangepast plaats vinden ivm de restricties mbt Corona. Summer Camp is een dagkamp: 9.00-16.00
Pre en after care zijn optioneel: 8.00-17.00 Datum: 6 t/m 10 Juli Leeftijd: 4 t/m 12 jaar Locatie
Amstelveen: Michiel de Ruyterschool, Amstelveen Locatie Amsterdam: IKC Zeeburgereiland,
Amsterdam.
Meer informatie: www.summercamp.nl

5

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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