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Schooljaar 2017-2018
Na ruim twee weken school hebben alle leerlingen hun plekje weer gevonden! Fijn om elkaar na de vakantie gezond weer terug te zien. We hebben
ook een paar nieuwe leerlingen, we wensen jullie een fijne tijd toe op de
Schreuder! Om samen goede afspraken te maken voor dit schooljaar zijn er
op 12 september startgesprekken. De groepsdocenten zien er naar uit om u
dan te ontmoeten! Er zal ook een informatieavond gepland worden voor
nieuwe ouders en ouders die het fijn vinden om te komen. U krijgt nog bericht over de datum.

Inhoud:


Richard Joosse

Uit het team



Kinderboekenweek



Fietsverlichtingsweek



Verjaardagen

De start van het jaar loopt niet helemaal zoals we gehoopt hadden. Onze
orthopedagoog Mw. Soutendijk heeft meer last van haar auto-ongeluk (voor
de zomervakantie) dan gedacht en werkt halve dagen. Mw. Kruithof
(onderwijsassistent groep 4B) is aan het re-integreren, zij werkt ook nog niet
helemaal volledig in de groep. Mw. Kunst (vakdocent techniek) is geveld
door ziekte, zij hoopt er zo snel mogelijk weer te zijn.
Dhr. Schilperoordt heeft afgelopen week afscheid genomen van de school.
Via deze weg bedankt hij ouders en leerlingen voor de samenwerking in de
afgelopen jaren. Met zijn vertrek ontstaat er een vacature voor coördinator
arbeidstoeleiding. En dan zijn er natuurlijk de overige vacatures... deze
week zijn er gesprekken voor docent CT en ZWS, ook voor Intern begeleider zijn we al een heel eind. Hopelijk vinden we gauw nieuwe collega's!
Leiding van de school

Bij vragen kunt u altijd terecht bij de groepsdocent van uw kind. Als het gaat
om schoolzaken, dan is dhr. Joosse uw eerste aanspreekpunt. Hij zal in
ieder geval tot december 2017 locatieleider a.i. zijn van de Schreuder, voor
drie dagen in de week. Omdat zijn werkdagen wel eens wisselen, kunt u het
best een afspraak maken via de mail. Deze kunt u opvragen bij de conciërge. Mw. Nagtegaal (de algemeen directeur) zal vooral op donderdag en
vrijdag aanwezig zijn.
Website
Hoewel alle nieuwe data zijn aangeleverd, is dit nog niet verwerkt op de
Website. Dit betekent dat u nog geen actuele data kunt terugvinden. We
doen ons best om dit snel op te lossen. In de vorige (extra) nieuwsbrief hebben wij de startgesprekken al aangekondigd. Ook heeft u voor de vakantie
een brief gehad met alle studiedagen.

Data
12 september startgesprekken
4 -11 oktober

Kinderboekenweek

9-13 oktober

Fietsverlichtingsweek

11 oktober

Fietscontrole op

Ontwikkeling
Dit jaar wordt een bijzonder jaar. We gaan (in samenwerking met VSO Regenboog) als team kijken hoe we de vakken rekenen, taal en sociale vaardigheden op een andere manier kunnen gaan aanbieden. Ook gaan we onderzoeken hoe we beter kunnen aansluiten op de uitstroom naar arbeid of
dagbesteding. Dit betekent dat we gaan kijken of we ons aanbod in werknemersvaardigheden moeten veranderen. Een spannend, maar mooi iets! We
willen graag dat onze leerlingen goed voorbereid uitstromen, met alle veranderingen in de wetgevingen de uitstroom die er in de afgelopen tijd zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Richard Joosse
Locatieleider a.i. A.J. Schreuder
(WVS Onderwijs)

school
16-20 oktober Herfstvakantie

7 november
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Dat wordt griezelen geblazen!
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als
thema
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en dat zullen we weten ook!
Van 4 t/m 15 oktober is er geen
ontkomen aan.
Met onder andere een feestelijke
opening, een voorleeswedstrijd en een
heuse griezeltour zal de

Postadres:

Aaahhh Jeeeeee Schreuderschool het toneel

P. Vinke

zijn van uiteenlopende creatieve
activiteiten die garant staan voor
knikkende knieën en blije gezichten.

Postbus 91031
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Jarigen van de maand
Datum

Klas

Naam

28 augustus

3b

Sanne

1 september

6b

Charaf

4 september

5b

Ashutosch

16 september

2c

Mouad

17 september

2b

Abdouraman

19 september

1c

Dave

19 september

2c

Jean Marie

23 september

6b

Sanjeev

VVN Afdelingen controleren 75.000 fietsen

24 september

3b

Shakira

30 september

1c

Anneke

2 oktober

3b

Amer

Vele afdelingen van Veilig Verkeer Nederland
zetten zich in om de fietsverlichting te controleren op scholen. Uw ontvangt hierover meer
informatie maar zet alvast de week in uw
agenda.

4 oktober

2c

Pim

10 oktober

2c

Georgino

14 oktober

6b

Romariek

19 oktober

3b

Melissa

23 oktober

1b

Denise

25 oktober

2c

Onder

5 november

6b

Nick

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en
gezien worden is voor fietsers van groot belang. In het najaar wordt
daar aandacht voor gevraagd in de campagne 'Ik val op'.
De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en wordt uitgevoerd in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland, TeamAlert, Fietsersbond en de ANWB.

