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Verjaardagen

Een nieuw schooljaar
Hopelijk hebt u genoten van een fijne vakantie met uw gezin. Wij zijn als
team van de Schreuder schooljaar 2018-2019 weer heel enthousiast gestart. Het is ook weer fijn om alle leerlingen te zien. De nieuwe leerlingen
zijn intussen ook al een beetje gewend aan het Schreuder leven! We hopen
dat zij een fijne tijd op de Schreuder gaan meemaken. Wij als team hopen
dat we er met elkaar een mooi en leerzaam jaar van gaan maken!
Collega’s
Sinds 1 augustus hebben wij er een nieuwe collega bij. Mw. J. Brussaard is
onze nieuw IB’er. Zij stelt zich zelf aan u voor in deze nieuwsbrief. Wij zijn
blij met haar komst en hopen dat zij snel bij ons gewend is en wensen haar
veel werkplezier op de Schreuder!
Helaas gaan we ook afscheid nemen van een collega. Mw. T. Wijmans
heeft per 1nov 2018 een ander baan. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan in
een andere vorm van onderwijs. Wij zullen haar missen, maar wensen haar
natuurlijk veel werkplezier in haar nieuwe baan en bedanken haar voor
haar inzet op de Schreuder.
Rooster
Wij zijn gestart met het nieuwe rooster. Van uw kinderen horen wij dat hun
ervaring met het nieuwe rooster positief is. Wij als team moeten er ook nog
even aanwennen en proberen de kleine foutjes deze weken op te lossen.
Maar wij zijn tevreden zoals de eerst twee weken zijn verlopen. De leerlingen vanaf groep 1.4 kunnen nu een hele dag oefenen bij een branche
(praktijkvak).
Startgesprekken
Afgelopen donderdag 6 september heeft u kennis kunnen maken met de
docent (en assistent) van uw kind. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren. Startgesprekken worden gevoerd om samen goede afspraken te maken in het belang van uw kind en om elkaar beter te leren kennen. Mocht u
nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het startgesprek te voeren dan
kunt u alsnog contact opnemen met de docent of de docent neemt contact
op met u.
Brief gemeente
Op dit moment zijn wij bezig om ons administratiesysteem te veranderen.
Alle gegevens van het ene systeem moeten overgezet worden naar het
andere systeem. Uw kinderen worden uitgeschreven uit het ene systeem
en overgezet in het andere systeem. Het kan zijn dat u van de gemeente
een brief ontvangt dat u kind niet meer ingeschreven staat op de A.J.
Schreuder. U hoeft hierop niet te reageren want wij zorgen ervoor dat u
kind zo snel mogelijk weer in het nieuwe systeem staat ingeschreven. De
gemeente stellen wij hiervan op de hoogte. Uw kind is dus nog steeds leerling van de A.J. Schreuder. Beschouw de brief als niet verzonden. Soms
kruisen zaken elkaar. Alvast bedankt voor uw begrip.

Data
3-10-2018

Start
Kinderboekenweek

12-10-2018

Einde
Kinderboekenweek

18-10-2018

Open ochtend

19-10-2018

Leerlingen vrij

22-10-2018

Start
Herfstvakantie

29-10-2018

Leerlingen
weer naar
school
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Ontwikkelingen
We gaan verder met de werknemersvaardigheden en de dagbestedingsvaardigheden om de leerlingen zo goed
mogelijk voor te bereiden op hun uitstroom. Voor de stage verder weg heeft de
school een auto geleased zodat de leerlingen met hun materialen vervoerd kunnen worden vanuit school. U zult
onze mooie auto vanaf einde deze maand op het plein zien staan. Wij zijn er trots op. Het buiten lokaal voor
Groen is op enkele zaken na klaar. Mw. Huyben geeft op dit moment al les in het buiten lokaal. U moet hier zeker een keer gaan kijken!
Twee keer per week worden er maaltijden aangeboden aan de bewoners van de Zonnetrap. De leerlingen leren
bedienen en omgaan met gasten. De Zonnetrap is erg tevreden over onze leerlingen en zijn zeer geduldig met
hen waardoor zij op een rustige manier kunnen oefenen.
Docent Handel en Economie mw. A. Hoeksema heeft een winkel geopend. Zij gaat met de leerlingen een boodschappendienst voor de Zonnetrap opzetten en de bewoners kunnen boodschappen doen in de winkel. U gaat
over deze ontwikkelingen vast en zeker nog meer horen.
Els Nagtegaal

WEP Jumbo
Op de eerste schooldag hebben wij met een aantal leerlingen de Jumbo Spinozaweg (mw. Dekkers-Muntslag)
en de Jumbo Keizerswaard mw. Hilkemeijer) bezocht. Zij gaan daar tenslotte van 9:30u tot 14:00 stage lopen.
De leerlingen werden rondgeleid en geïnformeerd over hun werkzaamheden.
De tweede schooldag gingen zij dus vol goede moed aan het werk. Zij waren dan ook aan het einde van de
dag erg moe.
Wij hopen dat ze net zo gemotiveerd blijven, want wij waren zeer tevreden.
Met vriendelijke groet,
Licenda Dekkers-Muntslag
Loyce Hilkemeijer
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Handel & Economie
Op de eerste maandag na de vakantie zijn we heel hard aan het werk gegaan om de winkelstellingen op te bouwen. Dit is gedaan door de eerste groep van leerlingen voor het vak H&E. En wat hebben ze hard gewerkt!!
Eerst hebben we gekeken welke delen we nodig hadden voor de wandstelling. Heel handig is dit gebeurd en
binnen vrij korte tijd stond de volledige wandstelling op z'n plaats.
Wat was ik trots!! En zij ook!! En daarna zijn we direct doorgegaan met de middelstelling, die ook al snel stond.
Binnen 1 dag stond alles waar het moest staan. De toonbank en de kassa waren al eerder geplaatst. Zo ziet
alles er heel professioneel uit.
Op de dinsdag hebben we zgn. schapstickers gemaakt en geplaatst, maar daar zal nog wel het een en ander in
veranderen. Tenslotte dan de vrijdag met een hele nieuwe groep. We zijn gestart met het maken van een stappenplan en daarna zijn we allerlei producten in de schappen gaan plaatsen. Van deze producten moest een
deel weer terug naar het magazijn, maar het was een mooie oefening. De non-food spullen staan nu al wel in
de winkel.
Wat verder de plannen gaan worden, kunt u lezen in een volgende nieuwsbrief.

Groenlokaal gereed
Voor de zomervakantie is de bouw van het nieuwe groenlokaal van start gegaan. Met ingang van
het nieuwe schooljaar hebben we het lokaal feestelijk geopend met het doorknippen van een lintje.
Het vak groen heeft nu een eigen vast lokaal van waaruit de lessen groen plaatsvinden. Dichtbij de
tuin, dus heel praktisch.
In het lokaal is ruimte genoeg om aan een groepje leerlingen instructie te geven, bloemwerk te
verzorgen, even te schuilen voor regen en onze boterhammen te eten .
We zijn erg blij met het lokaal en we gaan het goed gebruiken het komende jaar. Kom gerust een
keertje kijken!
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Even voorstellen
Graag wil ik mij voorstellen aan u. Mijn naam is Jany Brussaard, woonachtig in Zwijndrecht. Ik ben werkzaam
geweest en heb veel ervaring opgedaan in het basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Vooral de leerlingen die
wat extra zorg e begeleiding nodig hebben, hebben mijn hart!
Vanaf 1 augustus mag ik werken op deze mooie school, de VSO A.J. Schreuder. Een mooie school, niet alleen
qua gebouw, maar vooral ook vanwege de zorg en betrokkenheid die aan de leerlingen gegeven wordt. Ik mag
daaraan deelnemen als Intern Begeleider. Kort gezegd is het mijn taak om een goed leer- en zorgklimaat rondom de leerling te scheppen! Ik heb veel zin en motivatie om dit werk te gaan doen. Mogelijk ga ik u in de toekomst ontmoeten.

Van gymbroek naar overall
Het is voor een aantal leerlingen nog steeds een beetje wennen: een gymmeester in overall. Wat veel leerlingen niet
wisten, is dat ik naast gym al vijf jaar het vak techniek geef. Eerst op het Segbroekcollege in Den Haag en daarna op
het VSO De Regenboog. Op de Regenboog werk ik nog steeds en nu ga ik twee dagen in de week techniek geven
op de Schreuder. Het vak gym geef ik dus niet meer.
Waar zijn de leerlingen mee bezig tijdens de technieklessen?
De leerlingen die op de maandag les hebben, gaan werkervaring opdoen in fietsfabriek Durf te Rotterdam. Zij leren
daar fietsonderdelen monteren. Hierbij kun je denken aan het vastmaken van een achterlicht op een bagagedrager.
Op dinsdag krijgen de leerlingen les in houtbewerking en fietstechniek. Met houtbewerking maken we kerstbomen
van pallethout. Deze kerstbomen zijn voor de verkoop. Met fietstechniek knappen we oude fietsen op zodat deze
weer het fietspad op kunnen. Op deze manier kunnen de leerlingen oefenen op hun werknemersvaardigen.
Eric Versteegt

Carrousel
Bewegen is belangrijk! Voor je lichamelijke én voor je geestelijke en sociale ontwikkeling. In deze tijd van binnenshuis vermaak als televisie en computerspelletjes bewegen kinderen in Nederland te weinig. Daarom hebben wij
als A.J. Schreuder bedacht om onze leerlingen meer in contact te laten komen met sport en beweging. Sinds twee
weken krijgen de leerlingen dan ook elke woensdag en vrijdag diverse sporten en spellen voor hun kiezen. Daarnaast krijgen zij ook danslessen! Kortom, vergeet je gymspullen niet!
Naast sport, spel en dans krijgen de leerlingen ook drama, kunst en koken.
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Jarigen
Datum

Klas

Naam

10-10-1999

2D

Georgino

25-11-1999

2D

Onder

04-10-2000

2D

Pim

16-09-2001

2D

Mouad

02-10-2001

2.2

Amer

23-10-2001

1.1

Jeremy

19-09-2002

2D

JeanMarie

24-09-2002

2.1

Shakira

25-09-2002

2.2

Dennis

19-09-2003

1D

Dave

September

1D

Anneke

19-10-2003

2.1

Melissa

17-10-2003

1.1

Xinyu

17-09-2004

1.3

Abudraman

23-10-2004

1.3

Denise

15-09-2005

1D

Yesser

15-10-2005

1.2

Jay

