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

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief 

• Eerste schooldag op maandag 17     

       augustus 

• Corona-maatregelen 

• Groepsindeling 

• Roosters: gym en pauzetijden 

• Communicatie op afstand 

• Gezond eten en drinken 

• Onze nieuwe IB-ers 

• Vakantierooster 2020-2021 

• Kinderopvang Kleintje-Zuid 

 

Eerste schooldag 

Beste ouders van Schreuder, 

Wat geweldig om u en alle leerlingen van Schreuder weer te kunnen begroeten aanstaande 

maandag! Er is gedurende de hele zomervakantie met man en macht gewerkt aan de verbouwing 

van het schoolgebouw. Ook alle leerkrachten en ander personeel is in de laatste weken van de 

vakantie keihard bezig geweest om al het materiaal van de Vlinderboom een mooie plek te geven in 

Schreuder. Nog niet alles is helemaal af, maar alle leslokalen zijn helemaal klaar om de leerlingen bij 

Schreuder te kunnen ontvangen. 

 

Maandag a.s. worden alle leerlingen om 8.30 uur op het plein voor de school verwacht. Alle juffen 

en meesters komen dan naar buiten. 

Op het plein staan vakken getekend. Voor elke groep is een vak. De kinderen verzamelen zich in een 

rij in het vak van hun groep. De ouders wordt gevraagd om langs de gevel aan de overzijde van de 

straat (achter de brede rode rand in het straatwerk) of achter het speeltoestel  te wachten.  

 

Helaas is het niet mogelijk voor ouders om de school binnen te gaan, vanwege de 

coronamaatregelen. Zie de info hieronder.  
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Na het welkomstwoord zal Femmie, de directeur, de groepen één voor één, de school in laten gaan, 

onder begeleiding van de groepsleerkracht.  

Superleuk als u daar bij aanwezig kunt zijn! Op afstand, dat wel. We zien u dan graag! 

 

Corona-maatregelen 

U zult via de media het nieuws wel gevolgd hebben over het coronavirus.  

Het zorgt er voor dat de coronamaatregelen die voor de zomervakantie golden, na de vakantie 

worden gecontinueerd. Dit betekent: 

• Ouders kunnen niet het schoolgebouw in. 

• Bij verkoudheidsklachten: benauwdheid, koorts, hoesten- thuis blijven en laten testen. 

(Leerling telefonisch afmelden (8.00-8.30u)) 

• Houdt tussen volwassenen 1,5 meter afstand, dus ook op het schoolplein. 

• Was vaak de handen met water en zeep. Ook op school laten wij de leerlingen veel hun 

handen wassen. 

• Voor het wegbrengen/ ophalen van uw kind: wacht achter de brede rode rand in de 

bestrating, achter het speeltoestel of achter de groene haag bij hotel Van Gogh. 

We moeten het samen doen! En tot nu toe hebben we dat als Schreuder heel goed gedaan. We 
houden vol! 
 
Groepsindeling 2020-2021 

Hieronder ziet u de indeling van de groepen en de leerkrachten.  

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1/2A  Ymke  Ymke  Ymke  Ymke  Ymke  

1/2B  Olga  Olga  Mirjam  Olga  Olga  

3  Jacobien  Jacobien  Jacobien  Mirjam  Jacobien  

4  Floor Duijs  Floor Duijs  Floor Duijs  Floor Duijs  Floor Duijs  

5  Bettina  Evelyn  Evelyn  Evelyn  Evelyn  

6  Lars Huijbregts Lars Huijbregts Lars Huijbregts Ellen  Lars Huijbregts 

7  Ellen  Ellen  Anna  Anna   Anna  

8A   Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

8B   Nancy  Bettina  Bettina  Nancy  Nancy  

4/5U  Roos Schouw  Roos Schouw  Nynke Otto  Nynke Otto  Nynke Otto  

6/7U  Pieter 
Jan Visser  

Pieter Jan 

Visser 

Pieter Jan Visser  Pieter Jan Visser  Lara van Beek  

7/8U  Hester Wetzlar  Hester Wetzlar  Lara van Beek Hester Wetzlar  Hester Wetzlar  
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Behalve de groepsleerkrachten is er ook ondersteunend personeel werkzaam op Schreuder. 

Hieronder vindt u de namen, de functie en hun werkdagen op Schreuder. 

Rebecca Verdellen- intern begeleider  Maandag-dinsdag-woensdag 

Ria van Gerven- intern begeleider uniQ  Maandag-vrijdag 

Arfa Madarun- leraarondersteuner   Maandag-dinsdag-donderdag 

Cristina Nijhoff- onderwijsassistent   Dinsdag -vrijdag 

Nian Mirza- onderwijsassistent   Donderdag-vrijdag 

Yvonne Verhage- adm. Medewerker   Dinsdag-woensdag-vrijdag 

Annemieke Proost- adm. Medewerker  Maandag-donderdag 

Robin Verrier- conciërge    Donderdag 

Stef Jacobs- conciërge    Maandag-woensdag-vrijdag   

 

Roosters: gym en pauzetijden 

De gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Bram Hemelrijk. 

Les  Tijd     Dinsdag  Donderdag  Vrijdag  

1  8.45-9.25     8b  8 a  1/2a  

2  9.25-10.05     8a  8 b  1/2b  

   10.05-10.15  Pauze           

3  10.15-10.55     3   6  7  

4  10.55-11.35     4   7  6  

5  11.35-12.15     5 UnIQ 7/8  5  

   12.15-12.45  Pauze           

6  12.45-13.25     UnIQ 4/5  UnIQ 4/5  4  

7  13.25-14.05     UnIQ 6/7  UnIQ 6/7  3  

8  14.05-14.45     UnIQ 7/8  2a en 2b     

 

Mogelijk kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden in het rooster. Voor de gymles nemen de 

kinderen van groep 3 t/m 8 een apart gymshirtje en broekje en gymschoenen mee. De kleuters 

(1/2) hebben alleen extra gymschoenen nodig voor de gymles.  

 
Pauzetijden 2020-2021 
Gedurende de kleine pauze begeleiden de leerkrachten de kinderen en houden zij toezicht op het 
plein. 

Groepen  Tijd  

3, 4, 5 en 4/5u  10.15-10.30  

6, 7 en 6/7u  10.30-10.45  

8a, 8b en 7/8u  10.45-11.00  
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Overblijven 

Tijdens het overblijven blijven de leerlingen op school. Zij eten hun lunch in de klas met de eigen 

leerkracht en gaan buitenspelen voor de school, onder toezicht van TSO-medewerkers.  

Groep  Tijd  Wat  

Groepen 1 t/m 
5 (ook uniQ)  

12.00-12.30  Buitenspelen, onder 
toezicht van TSO  

12.30-12.45  Eten en drinken, 
samen met de 
leerkracht  

Groepen 6 t/m 
8 (ook uniQ)  

12.15-12.30  Eten en drinken, 
samen met de 
leerkracht  

12.30-13.00  Buitenspelen, onder 
toezicht van TSO  

  
Communicatie op afstand 

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om de communicatie tussen school en 

ouders fysiek op school te laten plaatsvinden, in ieder geval tot 1 september a.s. Er zal zoveel 

mogelijk gebruik worden gemaakt van mailcontact tussen de individuele ouder en de 

groepsleerkracht en van bellen (voor ziekmelding tussen 8.00-8.30 uur) en videobellen voor de 

communicatie met een groep ouders en school.  

 

Dinsdag 27 augustus a.s. staat de algemene ouderavond gepland. Eerder in die week zult u via de 

mail een link ontvangen om de presentatie van de school te kunnen bekijken en luisteren. In die 

mail zal u ook gevraagd worden of u gebruik wilt maken van een live-verbinding op dinsdag 27 

augustus, van 19-20 uur. U kunt dan met Femmie en de andere ouders nog kort terugblikken op de 

presentatie en uw vragen of opmerkingen plaatsen.  

In de volgende Nieuwsbrief (vr. 28-08) wordt u verder geïnformeerd over de andere 

informatiemomenten (de informatie-ochtenden per groep en de individuele Start-KOM-

gesprekken).    

  

Gezond eten en drinken 

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich 

buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. We 

vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens 

uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. Op school 

leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk 

brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.   
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Ontbijt   

De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al ontbeten heeft. Het 

ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt ervoor dat een kind belangrijke 

voedingsstoffen binnenkrijgt. Een goed ontbijt levert daarnaast energie voor de benodigde 

concentratie op school. Bovendien heeft een kind, als het ontbijt, in de loop van de ochtend minder 

trek in iets tussendoor. Het belang van een gezond ontbijt brengen we regelmatig bij de ouders en 

kinderen onder de aandacht.   

Pauze   

De kinderen eten tijdens de pauzes gezond. Voor de pauze van 10.00u eten de kinderen:  

-vers fruit en/of groente,   

-noten (zonder toevoegingen),   

-gedroogd fruit,   

-yoghurt zonder suiker.   

De kinderen drinken water, thee (zonder 

suiker) of halfvolle melk, karnemelk, 

rijstmelk/sojamelk zonder toevoegingen, uit 

een zelf meegenomen beker.  

De kinderen eten GEEN koek, snoep of 

chips.  

Op de woensdag zitten de  kinderen 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, rijstmelk, sojamelk zonder 

toevoegingen.  

Geen koek, snoep of chips. Een goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker en 

voorkomt uitdrogen. Het beleg laten wij aan de ouders over.  

 

Wanneer niet aan ons beleid wordt voldaan, gaat het meegenomen eten/drinken terug in de tas 

met een herinneringsbriefje. De leerkracht spreekt de ouder hierop aan. Het kind krijgt op school de 
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eerste keer een cracker, we hopen dat het daarna niet meer voorkomt. Mocht het wel vaker 

voorkomen nodigen wij de ouder uit voor een gesprek met eventueel de directie.  

Verjaardag van de kinderen   

Vaak leeft een kind al maanden toe  naar zijn/haar verjaardag, en is het voor hem/haar het 

hoogtepunt van het jaar. Instituut Schreuder is echter van mening dat de jarige centraal staat en 

niet de traktatie. Het ritueel van het jarig zijn zorgt voor het feest, zoals bijvoorbeeld het liedjes 

zingen, de namaaktaart,  de kroon en de klassen rond gaan (gedurende de coronamaatregelen 

wordt de verjaardag alleen in de eigen groep gevierd). Op 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.  

De leerkrachten geven graag het goede voorbeeld, wilt u voor de leerkrachten iets gezonds 

meegeven, of hetzelfde als voor de kinderen?   

 

Speciale gelegenheden  

Het team van Schreuder is van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt 

mogen worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bv. 

schoolreisjes, thema’s en feestdagen. Omdat het voor een speciale gelegenheid is,  zijn deze “extra 

dingen” speciaal. Het is belangrijk om ze niet “gewoon” te laten worden. De school zorgt zelf voor 

een kleine traktatie tijdens deze feestdagen en schoolreisjes. 

 

Onze nieuwe IB-ers stellen zich voor: 

Beste leerlingen, ouders, verzorgers van basisschool Schreuder, 

Mijn naam is Rebecca Verdellen. Maandag start ik als intern begeleider op Instituut Schreuder. Ik 

vind het heel fijn dat ik het team mag komen versterken en heb er veel zijn in. Ik heb ruime ervaring 

in het onderwijs als leerkracht en nu een aantal jaar als intern begeleider. Mijn taken als intern 

begeleider zijn voornamelijk het coördineren van de zorg in de reguliere groepen. Dit houdt o.a. in: 

leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van leerlingen; analyseren van toetsen; met 

leerkrachten spreken over de resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de 

klas; gesprekken met ouders over en met individuele leerlingen die extra zorg nodig hebben; 

leerkrachten informeren over nieuwe ontwikkelingen; gesprekken coördineren en bijwonen met 

externe instanties als psychologen, orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, Bureau 

Jeugdzorg en de GGD; ook neem ik deel aan de netwerken IB van Amos. Dit is slechts een 

opsomming van de vele afwisselende werkzaamheden. Kortom, een veel omvattende en boeiende  
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functie. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.  

Met vriendelijke groet, 

Rebecca Verdellen 

 

Voor de uniQ-groepen zal Ria van Gerven als intern begeleider aan de slag gaan op Schreuder. Zij 

werkt hier op maandag en vrijdag. Zij zal zich in een volgende Nieuwsbrief aan u voorstellen. 

We zijn superblij met onze nieuwe IB-ers! 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Hieronder ziet u het overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen voor dit schooljaar. U 

kunt deze dagen en ook andere activiteiten terugvinden in het ouderportaal van Parnassys. 

Herfstvakantie Maandag 12-10 t/m vrijdag 16-10 

Kerstvakantie Maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 22-02 t/m vrijdag 26-02 

Paasvakantie Vrijdag 02-04 t/m maandag 05-04 

Meivakantie Maandag 26-04 t/m vrijdag 07-05 

Hemelvaartvakantie Donderdag 13-05 t/m vrijdag 14-05 

2e Pinksterdag Maandag 24-05 

Zomervakantie Vrijdag 09-07(!) t/m vrijdag 20-08 

Studiedagen- leerlingen zijn vrij Vrijdag 09-10 

Maandag 16-11 

Maandag 04-01-2021 

Vrijdag 19-02 

Donderdag 01-04 

Dinsdag 29-06 

 

 

Kinderopvang KleintjeZuid 

Beste ouder(s), verzorger(s) van basisschool Schreuder,  

En dan is het alweer zover…, Na een zonnige zomervakantie start de school aanstaande maandag 17 

augustus. Inmiddels is de verbouwing van KleintjeZuid Museumkwartier in volle gang en wordt er in 

samenwerking met de school heel hard gewerkt om de kinderen per 14 september te kunnen 

verwelkomen op een gloednieuwe locatie!  

Wij zijn razend enthousiast en wij kunnen ons voorstellen dat u, ouders en kinderen, enorm 

benieuwd bent hoe de groepsruimtes er beneden én boven uit komen te zien.  
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Tot de opening, medio september, vangen wij vanaf maandag 17 augustus dagelijks “een bus vol” 

kinderen op, op onze NSO-locatie aan de Amstelveenseweg. Wat een feest om deze kinderen al te 

leren kennen.  

Naast de eerste aanmeldingen en rondleidingen hebben ook al meerdere kinderen een dagje 

gewend bij KleintjeZuid en samen met deze “VIP Museumkwartier gasten” ;-) laten we ons 

inspireren om een waanzinnige leuke, nieuwe, energievolle, veilige en warme omgeving te creëren 

waarin ieder kind zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Door de Covid 19 maatregelen is het 

helaas niet mogelijk even snel binnen te lopen voor een sneak preview maar in de loop van de 

maand na schooltijd bent u op afspraak altijd van harte welkom voor een rondleiding.  

Voor inschrijvingen en meer informatie over ons aanbod en beleid kunt u onze website bekijken 

www.kleintjezuid.nl of contact leggen met onze afdeling planning via planning@kleintjezuid.nl of 

020- 2089920.  

Het aftellen begint … Volg de verbouwing tot aan de opening van KleintjeZuid Museumkwartier via 

Instagram en Facebook #laterbegintvandaag. 

Wij kijken er naar uit u en uw kinderen te mogen verwelkomen!  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

Alle klassenouders hebben zitting in de 

Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 
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