
  

NIEUWSBRIEF 13-5-2022  

 

   Agenda 

    

 16 - 17 mei   Kamp Groep 8 19 mei Open podium 
 23 t/m 27 mei   Meivakantie    
   

 
 

 

            

 

Nieuwe leerlingen: 
 
Eva Knol 4A 
Sophie Knol 4A 
Filou Vermeij Nijntje 
Fenna Pauws 1/2A 
 
 
  
We wensen jullie veel plezier en succes op de 
Schroederschool. 

 
 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Nog een week en dan staat de meivakantie 
voor de deur! Momenteel wordt er achter de 
schermen hard gewerkt om de bezetting 
voor volgend schooljaar op orde te krijgen. 
Zo hopen we u binnenkort te kunnen 
berichten wie de nieuwe 
schoolleider/bestuurder van de 
Schroederschool zal worden. Momenteel is 
deze sollicitatieprocedure in volle gang.  
 
Ook zijn we in gesprek voor vacatureruimte 
die voor nieuwe leerkrachten ontstaat. Als 
we geschikte kandidaten gevonden hebben, 
dan verneemt u dit uiteraard van ons.  
 
Tot slot zijn ook de RvB en de 
Oudervertegenwoordiging op zoek naar 
nieuwe leden. Verderop in deze nieuwsbrief 
leest u hier meer informatie over. Hopelijk 
zijn er ouders die enthousiast zijn om op één 
van deze vlakken een bijdrage aan de 
kwaliteit van de school te leveren! Uw hulp is 
in elk geval welkom en wordt gewaardeerd. 
 
Voor nu wensen we u veel leesplezier en 
voor volgende week een fijne vakantie!  
 
 

 
     



       

Personele mededelingen 
 
Juf Sandra getrouwd 
We zijn blij dat ze weer terug is, maar ze was 
afwezig om een hele mooie reden! Op 29 april is 
Sandra namelijk in het huwelijk getreden. We 
wensen haar samen met Roy veel liefde, geluk en 
gezondheid toe!  
 

               
Vertrek Astrid en Lyvia 
 
Zoals u weet zullen Pim en Brenda aan het einde van 
het jaar afscheid nemen van de Schroederschool. 
Daarnaast zijn er twee andere leerkrachten die 
vertrekken. Astrid gaat na heel wat jaren trouwe 
dienst binnen verschillende groepen samen met 
haar gezin het eiland verlaten. Ook Lyvia heeft 
aangegeven deze zomer terug te keren naar 
Nederland. 
 

           
 
 
 

Jubilarissen 
 
Vrijdag 6 mei hebben we met het team 
stilgestaan bij het feit dat we 3 jubilarissen in 
ons midden hebben dit jaar. Marjoleine 
(leerkracht groep 5), Oswin (facilitair 
medewerker) werken dit jaar beiden 12,5 jaar 
op de Schroederschool.  
Ted (leerkracht groep 8) is dit jaar 25 jaar 
werkzaam op Schroederschool.  
In een informele sfeer zijn ze daarom extra in 
het zonnetje gezet voor hun toewijding en 
inzet voor de school!  
Masha danki alle drie!   

            

Reminder: Vacature onderwijskundig lid RvB 
De RvB is op zoek naar iemand met een 
onderwijskundige achtergrond die graag een 
bijdrage vanuit die invalshoek zou willen 
leveren aan de RvB. De vacature is te te 
vinden op onze facebookpagina en de 
website. Bent u of kent u iemand die deze rol 
zou willen vervullen, dan kunt u contact 
opnemen via RvB@schroederschool.net 
 

 



Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief hebben we een opvolgster voor Pim gevonden. 
Haar naam is Chantal Schreurs. Hieronder stelt zij zich aan u voor.  

Bon dia ouders en leerlingen,  

Middels deze weg wil ik alvast kort kennis met jullie maken. Mi yama Chantal Schreurs en ik 
ben 29 jaar. Mi ta biba na Hulanda, Venlo (Limburg). 

Als persoon ben een bezige bij, sta ik vol enthousiasme in het leven en geniet ik intens van de 
kleine dingen en momenten. Van kleins af aan bracht ik al veel tijd door op het sportcomplex. 
Zo speelde ik een lange tijd dameskorfbal totdat ik de overstap maakte naar gemengd korfbal, 
waarna waterpolo, tennis, wielrennen, hockey, snowboarden en skiën volgden. 

Op mijn vrije dagen reis ik graag de wereld rond waarbij mijn twee grootste hobby’s, fotografie en Scuba Diving een 
grote rol spelen. 

In Nederland ben ik afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) met een tussenstop op de opleiding tot 
Hogere Politiekunde als minor. Anderhalf jaar geleden behaalde ik mijn pre-master om vervolgens aan de 
Masteropleiding Speltherapie te kunnen beginnen. Daar hoop ik op 8 juli, aanstaande, af te studeren. 

Inmiddels heb ik al zes schooljaren achter de rug als docent LO. Het Huygens Lyceum in Eindhoven heeft mij verschillende 
mogelijkheden geboden die ik allemaal heb aangegrepen. Zo mocht ik buiten het verzorgen van de lessen LO ook de 
kartrekker zijn van de sportsectie, ontwikkelde ik het vak Fotografie voor de bovenbouw en specialiseerde ik mij in het 
zorgteam om leerlingen met een extra hulpvraag te ondersteunen. Toch besloot ik een maand geleden dat dit mijn 
laatste schooljaar zou zijn op het Huygens Lyceum. Wat er voor mij in petto lag, wist ik niet. 

Totdat ik ontdekte dat ze op het Vespucci College en de Schroederschool een nieuwe collega zochten, precies voor dat 
vak waar mijn grote passie ligt, het bewegingsonderwijs. Ik ben dan ook dankbaar dat ik de kans krijg om het 
Lichamelijke Opvoeding verder vorm te mogen geven vanaf het komende schooljaar. 

Wat mijn drijfveer is voor het onderwijs? 
De glimlach op ieders ‘snuutje’ vanaf het moment dat de leerlingen mijn sportdomein betreden tot het moment dat ze 
daar weer van weglopen. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt bij mij als docent, zowel in de zaal, op het 
veld als in de wandelgangen. Ik faciliteer sport en plezier zodat ieder kind zich met enthousiasme en veiligheid kan en 
mag ontwikkelen. 
 
En waarom op Curaçao? 
Buiten de blote voeten, losse haren en de kans om avonturen te sparen, geeft het eiland mij een gevoel van thuiskomen. 
Ik kijk er dan ook naar uit eenieder van jullie te mogen ontmoeten. 

Ayo! 

Chantal  

                                                                      

                                                      

 



BSO 

Bij de BSO zijn we begonnen met het thema natuur. We gaan met de kinderen de natuur in om op zoek te 
gaan naar kriebelbeestjes/planten/bloemen. En we knutselen met materiaal dat we vinden in de natuur. Ook 
bezoeken we natuurlijk het natuurmuseum van school! 

 

                              

 

Vanaf volgend jaar zal de BSO 10 maanden per jaar geopend zijn. Dit betekent een uitbreiding van de weken 
dat we open zijn gedurende schoolvakanties. Alle kinderen die staan ingeschreven op de BSO zijn dan welkom 
en betalen niet meer apart voor afname in de vakantie. 

 

 

Tarieven BSO  

2022-2023  

Tarieven incl. warme maaltijd en 6% OB  
Openingstijden BSO 12.30 - 18.00 
Openingstijden schoolvakanties: 07.00 - 12.30   

1 x per week  Nafl. 162,- per maand  

2 x per week  Nafl. 270,- per maand  

3 x per week  Nafl. 378,- per maand  

4 x per week  Nafl. 486,- per maand  

5 x per week  Nafl. 595,- per maand 

 

 
Voor volgend schooljaar zijn we aan het inventariseren hoeveel kinderen van de BSO gebruik willen gaan 
maken! We willen u verzoeken voor aanvang van de meivakantie kenbaar te maken of u belangstelling heeft 
om BSO af te nemen volgend jaar en op welke dagen. Dit kunt u mailen aan bso@schroederschool.net.  

 

mailto:bso@schroederschool.net


 

                                      

                Wie weet hangt uw kind straks tussen ons Wall of Fame! 

 

                               

                                    



               

Wat doet de OV?  
 
· De OV vergadert meerdere keren per jaar 
met de directie, 
Personeelsvertegenwoordiging en de Raad 
van Beheer. 
· Belangrijke onderwerpen waar de OV over 
meedenkt zijn veiligheid, kwaliteit van 
onderwijs, inrichting van het schoolplein en 
het onderwijsaanbod. 
· De OV behartigt de belangen van alle ouders 
van de school. 
 

Heb je interesse, wil je meer horen over jouw 
mogelijke rol of heb je belangrijke 
onderwerpen die je aan de orde wilt stellen? 
Neem dan contact op met de OV via 
OV@schroederschool.net. Of spreek ons aan 
op het schoolplein! 
 
 

       
 
 

Laura Vogels, nieuwe voorzitter en moeder 
van Benthe (groep 6a) en Lot (groep 4a) 
 
Susan van Dijk, secretaris en moeder van Lara 
en Bregje (groep 5/6b) 
 
Marleen Gerritsen, moeder van Ruben (groep 
6a) 
 
Henkjan de Krijger, vader van David (groep 
5/6b) en Adam (groep 8a). 
 
 

Schoolgeld 
In de laatste RvB vergadering is het 
schoolgeld voor schooljaar 2022-2023 
vastgesteld. Het bedrag zal komend 
schooljaar ongewijzigd blijven ten opzichte 
van vorig schooljaar. Ook volgend schooljaar 
wordt 12.781 Ang per kind per jaar in 
rekening gebracht. 
 
Pilot keuzeuur afgerond 
De donderdagen met een pilot ‘keuzeuur’ 
waren een succes! Op onze facebookpagina 
heeft u al foto’s voorbij kunnen zien komen. 
Komende weken evalueren we met alle 
geledingen onze bevindingen. Bij succes 
hopen we deze insteek met hulp van een 
aantal ouders die hun expertise ook wil 
inzetten volgend jaar te herhalen in de vorm 
van keuzeuren, waarin kinderen gedurende 
een periode kennis maken met bijvoorbeeld: 
kunst en cultuur, techniek en robotica, sport 
etc. 
 
Open Podium: Karaokefestival 
Donderdag 19 mei staat het open podium in 
het teken van de Hollandse hits. Diverse 
groepen zullen met behulp van karaoke 
diverse Nederlandstalige nummers ten 
gehore brengen. Het belooft een gezellige 
ochtend te worden!  
 
De Oudervertegenwoordiging zoekt nieuwe, 
betrokken leden! 
Wil jij ook je stem laten horen als ouder? Je 
inzetten voor een veilig en fijn schoolklimaat? 
En actief bijdragen aan de positieve 
ontwikkeling van onze school? De 
Oudervertegenwoordiging (OV) bestaat 
momenteel uit 4 enthousiaste ouders en er is 
plek voor 2 nieuwe leden. Omdat we graag 
alle ouders van de school vertegenwoordigen, 
zijn we nu met name op zoek naar betrokken 
vaders of moeders met kinderen in de lagere 
groepen. 
 
 



 

Boeken en ouders voor de bibliotheek  
Bent u één van de ouders die gaat verhuizen 
of gaat u gewoon lekker de boekenkast 
opruimen? Wilt u dan onze schoolbibliotheek 
niet vergeten?!!! Wij nemen graag boeken 
van u over (evt. tegen vergoeding).  
 
Een aantal van onze bibliotheekouders zal 
ook vertrekken. 
 
Lijkt het u leuk om in de schoolbibliotheek te 
komen helpen komend schooljaar?  
  
Heeft u vragen, wilt u zich opgeven als 
hulpouder of heeft u boeken voor 
ons?  Neem even contact op 
met Simone (groep 1/2b) 
s.vanderlinden@schroederschool.net 
 
Afscheid nemen 
Het is ontzettend fijn dat er dankzij de 
versoepelingen weer veel meer kan en mag 
op het schoolplein en dat we u als ouder ook 
weer meer kunnen zien. Dat daarbij het 
afscheid minder vluchtig hoeft plaats te 
vinden dan voorheen, vanwege de 
maatregelen noodzakelijk is ook prettig. We 
willen u echter wel verzoeken een keer 
afscheid te nemen en dan verder te lopen. Op 
die manier kan de les, of zoals nu de afname 
van de Citotoetsen, vanuit rust starten. Alvast 
bedankt!  
 
Schoolplein  
We gaan ons schoolplein nog mooier maken 
met muurschilderingen! Een aantal wanden 
zal vermoedelijk in de meivakantie 
geschilderd worden op basis van input van 
het Artteam en eerdere denktanks. Daarnaast 
zijn alle groepen druk ontwerpen aan het 
maken voor een muurschildering, waarin we 
heel nadrukkelijk elementen uit de input van 
kinderen terug willen laten komen. Deze 
muur zal in de week na de vakantie tot stand 
komen, zodat kinderen ook getuige kunnen 
zijn van het creatieve proces.  

 
 

 

Verlofaanvraag meivakantie 
Onze meivakantie wijkt af van de reguliere 
lokale vakanties. Daarom wijzen we u graag 
op het volgende, mocht u voornemen zijn in 
deze week het eiland te verlaten.  
 
Verlofaanvraag meivakantie 
Onze meivakantie wijkt af van de reguliere 
lokale vakanties. Daarom wijzen we u graag 
op het volgende, mocht u voornemend zijn in 
deze week het eiland te verlaten, dan dient u  
bij de immigratie een verlofbrief te laten zien. 
U kunt een verlofbrief voor onze afwijkende 
verlofdagen bij de administratie aanvragen.  
Zie bijlage. 
 
Afwijkende vakantiedagen: 
23 t/m 25 mei 2022 
4 t/m 6 juli 2022 
12 t/m 19 augustus 2022 
 
Alleen te gebruiken voor bovenstaande 
dagen. 
 
 
Vertrekkende ouders: 
Ouders die het eiland verlaten, hebben de 
volgende documenten nodig (immigratie) : 
 
1. Uitschrijvingsformulier school 
2. Verlofformulier 
3. Uitschrijving bevolkingsregister Kranshi 
 
 
   
 
 
 


