
  

NIEUWSBRIEF 1-7-2022  

 

   Agenda 

    

    1 juli    Open Podium/ Speelgoed dag 
School sluit om 12:30 uur 

22 augustus Start nieuwe schooljaar  

    4 juli Start vakantie   
    

 

            

   

Na 3 jaar op dit mooie eiland en deze prachtige 
school neem ik nu toch echt afscheid met een 
lach en een traan. Ik laat een groeiende school 
en een groeiende opvang achter, waarin mooie 
stappen zijn gemaakt richting eigenaarschap 
en de ontwikkelingen vorm geven vanuit onze 
gezamenlijke visie. Een visie die we de 
afgelopen jaren samen hebben gebouwd met 
input van iedereen die betrokken is bij de 
school en opvang. Ik hoop en verwacht dat 
deze gezamenlijke focus in combinatie met de 
kwaliteitsontwikkeling die is ingezet, gaat 
zorgen voor een organisatie met een heldere 
focus met oog voor elkaar en de omgeving.  
 
Ik hoop van harte dat volgend jaar een 
normaal schooljaar zal zijn, waarin er weel veel 
meer ruimte is voor fysieke ontmoetingen en 
gesprekken met elkaar. Met de OV hebben we 
al plannen gemaakt over hoe ouders nog meer 
kunnen ondersteunen en meedenken bij o.m. 
festiviteiten. Samen kunnen we deze fijne plek 
elke dag beter en mooier maken! En ik heb er 
het volste vertrouwen in dat, met dit mooie 
team, deze ontwikkelingen onder leiding van 
Karin verder doorgezet zullen worden. 
 
Dank iedereen voor de mooie gesprekken de 
afgelopen jaren en dank voor de lieve woorden 
van waardering de afgelopen tijd. Voor 
iedereen die blijft: geniet van alles wat school 
en opvang te bieden hebben en nog gaan 
bieden. 
 
 
             
           

Beste ouders, verzorgers, 

 

Het is een stormachtig einde van het 
schooljaar geworden! Hopelijk is iedereen 
veilig uit de storm gekomen. Deze laatste 
week is wat anders verlopen dan dat we 
hadden gehoopt. Maar gelukkig konden we 
vandaag toch nog afscheid van elkaar nemen 
met een gezellige viering.  
Hierdoor hebben de kinderen toch afscheid 
kunnen nemen van vrienden en vriendinnen 
die na de zomer niet meer terug zullen keren 
op de Schroederschool. Deze periode is altijd 
intens, maar door de tranen heen zullen vast 
de mooie herinneringen aan de school en de 
fijne tijd hier het uiteindelijk winnen.  
 
Vorige week zijn er veel meesters en 
juffendagen geweest waar de kinderen van 
genoten hebben. Hoogtepunt was vorige 
week natuurlijk het afscheid van groep 8. 
Wat hebben ze een mooie show neergezet 
met z’n allen!  
 
Ook voor een aantal collega’s en voor mijzelf 
eindigt het na deze week. Graag richt ik 
daarom nog een keer het woord aan u.  
 
   

 
     



                                             

                                                                                      
Mijn reis gaat verder op een andere plek.  
Ayo!  
 
Hartelijke groet, 
Brenda Mom 
  
 

          
 
 
We wensen u veel leesplezier, een mooie 
vakantieperiode en voor iedereen die een 
nieuw avontuur aangaat een mooie nieuwe  
start!   
     

We zien iedereen graag weer op maandag 22 
augustus!  
 
 

 
 
 

Personele mededelingen 
 
‘Nieuwe’ BSO medewerker 
Zoals u al heeft kunnen lezen in de vorige 
nieuwsbrief, zal Sanne afscheid nemen van 
de BSO. Door het grote aantal nieuwe 
aanmeldingen groeit de BSO en zal het BSO-
team op dinsdag en donderdag versterkt 
worden met de komst van Shelley Schenk. 
Shelley heeft het afgelopen jaar op 
invalbasis al regelmatig bijgesprongen, dus 
voor de kinderen is ze geen onbekend 
gezicht. Daarnaast kunnen ouders en 
kinderen haar kennen als assistent 
peuterleidster bij Nijntje. Vanaf volgend jaar 
dus is zij ook te vinden als pedagogische 
medewerker bij de BSO.  
                   Welkom Shelley!  

             
Vertrekkende medewerkers 
Vandaag hebben we afscheid genomen van 
een aantal medewerkers in een gezellige 
viering. We bedanken Pim, Lyvia, Astrid en 
Brenda voor hun inzet voor de 
Schroederschool. Veel succes en plezier met 
de nieuwe avonturen die jullie tegemoet 
gaan. Het ga jullie goed!                   

 
 
 
             



    

         

 

Cato   Joosten 1/2a 

Marijn   Willemsen 1/2a 

Ace   Chery 1/2a 

Nora van Mechelen 1/2a 

Sofia   Gietel 1/2b 

Sofie   Kremer 1/2b 

Ruben van Mechelen 1/2b 

Sofia van der Zwan 1/2b 

Jolie   Gietel 1/2b 

Fleur van Diepen 1/2c 

Viènne   Klokgieters 1/2c 

kenzo   Ignacia 3a 

Livia   Brand 3a 

Santiago   Caridad 3b 

Emma   Joosten 3b 

Daane   Prins 3b 

Milah   Willemsen 3b 

Yorick   Vissers 3b 

Christian   
Consuegra 
Hernandez 4a 

Lars   Helmers 4a 

Finn   Katuin 4a 

Wes   Katuin 4a 

Kane   Koopmans 4a 

Liv   Mom 4b 

Reyna   Steur 4b 

Dasha   Koster 5/6b 

Robin   Griffioen 5/6b 

Thorsten   Mom 5/6b 

Bo   Toonen 5/6b 

Julia   Brand 5a 

Sebastiaan   Prins 5a 

Marelijn   Willemsen 5a 

Carly   Bentsnijder 6a 

Daan van Diepen 6a 

Milou van der Meulen 6a 

Anne   Helmers 7a 

Mila   Koster 7a 

Jelle   Toonen 7a 

Maeve   Willemsen 7b 

 

         

Devon  van  Buuren Nijntje 

Sky    Chery Nijntje 

Daniel   
Consuegra 
Hernandez Nijntje 

Saar    Spronsen Nijntje 

Julian van der Zwan Nijntje 

             
 

              
 
   
 

         



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reminder: Devices voor toekomstige ouders 
groep 4 
ICT devices : In de onderbouw (t/m groep 3) 
hoeven de leerlingen nog geen eigen device 
mee te nemen. In de klas zijn devices 
aanwezig waarmee de kinderen 
spelenderwijs bekend raken met het gebruik 
van een device. Vanaf groep 4 werken we 
met een laptop en toetsenbord. Tevens 
dienen kinderen een headset mee te nemen. 
Er wordt dan dagelijks op het device gewerkt. 
De school zal de voor kinderen de benodigde 
programma’s verzorgen en installeren. 
Omdat de school binnen een 
Windowsomgeving werkt en kinderen van 
school het volledige officepakket krijgen, 
gekoppeld aan een e-mailadres, is het advies 
een Windows laptop. Uit de praktijk blijkt dat 
de Windows machines het makkelijkst met 
onze online software werken en dat 
Windows daarbij het minst problemen geeft. 
Voorkeur voor laptops met Windows 10 and 
min. 8GB of RAM min. 128GB SSD/HD. Apple 
macOS kan ook. Chromebook is niet het 
meest handig, maar werkt wel. 
 
Speerpunten 2022-2023   
In het schooljaar 2022-2023 staan de 
volgende speerpunten op ons programma:   
  

• Werken in parallel- en leerteams 
vormgeven om zo onze 
kwaliteitsaanpak te versterken door 
gezamenlijk, vanuit (reken)data, te 
kijken naar de resultaten van ons 
onderwijs en steeds opnieuw doelen 
te stellen aan onze opbrengsten.   

• Begrijpend lees- en luisteronderwijs 
versterken door de implementatie 
van close-reading.  

• Inzet van de Kanjertraining binnen 
alle groepen versterken, door inzet 
van teamscholing voor onderwijs en 
opvang, zodat onderwerpen en 
interventies schoolbreed door 
kinderen en leerkrachten uitgedragen 
worden.   

 
     

Bouwspecifieke aandachtspunten  

• Handelingsgerichte cyclus 
(waarnemen, begrijpen en plannen) 
implementeren door het maken van 
analyses in het observatiesysteem 
Mijn Kleutergroep (groep 1/2).  

• Groep 3 t/m 8 doorgaande lijn in 
implementatie Pluspunt vastleggen 
in kwaliteitskaart Rekenen   

• Onderzoek en advies voor 
vernieuwd rapport/ portfolio voor 
de groepen 3 t/m 8 passend binnen 
de driehoek ouder-kind-leerkracht 
en vanuit eigenaarschap kind.    

• Onderzoek en advies voor methode 
voor digitale geletterdheid  

 
 
Samenwerking Vespucci College en 
Schroederschool 
Zoals u wellicht bekend is delen we onze 
vakleerkracht gym. In het kader van het 
versterken van onze doorgaande leerlijnen 
zullen we vanaf volgend schooljaar ook op 
het vakgebied Engels gaan samenwerken. 
Concreet betekent dit dat de groepen 8 
volgend jaar een uur in de week les krijgen 
van de vakdocent Engels. Margarita zal de 
Engelse lessen tot en met groep 7 blijven 
geven. Het streven is deze lessen voor 
groep 8 in het Vespucci College plaats te 
laten vinden, zodat de kinderen ook alvast 
wennen aan de omgeving van een 
middelbare school. We kijken uit naar deze 
versterking van onze samenwerking.  
    
Hieronder stelt Emmy Hermsen, de nieuw 
vakleerkracht zich voor: 

Hi students of group 8, 

My name is Emmy and I will be your English 
teacher for the coming school year. I am 
really looking forward to teaching you. 
Every Wednesday morning you will have 
one hour of English in my classroom at 
Vespucci college. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I have lived on Curacao for 28 years. This 
means I can speak Papiamento besides Dutch, 
German, a little bit of French and of course 
English. I have been teaching English for 15 
years now and I enjoy being a teacher. Hoping 
to see you in the coming school year.    

          

Enjoy your holidays! 

Kind regards, 

Emmy Hermsen 
English Teacher 
 
Schoolgids 
De nieuwe schoolgids 2022-2023 staat sinds 
deze week op onze website. Er staan geen 
grote wijzigingen in, maar mocht u zich dingen 
afvragen of achtergrond informatie zoeken, 
dan kunt u dit vaak in de schoolgids vinden.   
 
Schoolfoto’s 2021-2022 
Naast ons prachtige jaarboek vinden veel 
ouders het leuk om ook de foto’s van hun 
kinderen digitaal te hebben. In de vakantie 
zullen deze foto’s via de 
leerlingenadministratie aan u worden 
toegezonden.  
 
Reminder: brengen en halen schooljaar 2022-
2023 
Groep 3 t/m 8  
Vanaf 7.00 uur is er toezicht op het plein van 
de middenbouw en op het grote plein.  
Om de leertijd zo effectief mogelijk te 
gebruiken, gaat er zowel voor schooltijd als bij 
het einde van de pauze 3 minuten voor de 
aanvang van de lestijd een eerste bel, zodat 
leerlingen en leraren zich naar hun lokaal 
kunnen begeven.  
 

Bij de tweede bel (aanvang lestijd) is iedereen 
in het lokaal en kunnen de lessen meteen 
beginnen 
We verwachten de leerlingen op tijd op 
school.  
 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan 
zelfstandig naar hun lokaal en ouders nemen 
afscheid van hun kind bij de poort. Om 
12.30u gaat het grote hek open en kunnen 
ouders het plein op om hun kinderen op te 
halen. Leerlingen lopen zelf naar hun 
ouders.   
    
Nijntje/ groep 1/2 
Nijntje start om half acht (inloop van 7.15 tot 
7.30 uur), ophalen kan vanaf 12.00 uur. Bij 
het brengen kunnen ouders in de ochtend 
afscheid nemen bij de deur. Bij het ophalen 
tussen 12.00u en 12.30u bent u van harte 
welkom in de klas.  
   
Ook de groepen 1/2 hebben inloop van 7.15 
tot 7.30 uur. Op maandag en vrijdag mogen 
de ouders mee naar binnen en op de andere 
dagen worden de kinderen bij de deur 
ontvangen door de leerkracht. Om half 1 gaat 
de bel en gaat het grote hek open. Ouders 
kunnen hun kind dan bij de klas ophalen.     
  
In alle groepen starten we de dag met vaste 
routines:  de leerkrachten ontvangen de 
kinderen bij de deur en wordt er gestart met 
het doornemen van de dagplanning.  
 
Geen enkele leerling mag aan het einde van 
de schooltijd zonder begeleiding van een 
volwassene het schoolterrein verlaten. 
Uitsluitend het grote hek aan de St. 
Michielsweg dient tussen 12.30 uur en 12.45 
uur als in- en uitgang hier staat altijd een 
medewerker. De voordeur is vanaf 12.15 - 
13.00 uur gesloten voor de rust in de school.  
Uiteraard kunt u bij het ophalen ook de 
leerkracht kort spreken. Wilt u een uitgebreid 
gesprek, dan kunt u een afspraak maken met 
de leerkracht.  
 
 
 



 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO 

Binnen de BSO zijn we ook bezig om het 
schooljaar af te sluiten. Een aantal kinderen 
nam afscheid van de BSO de afgelopen week. 
We maakten er met alle kinderen een klein 
afscheidsfeestje van, met een lekkere 
zelfgemaakte traktatie en natuurlijk een 
cadeautje van alle andere kinderen! Ook 
neemt tante Sanne langzaamaan afscheid 
van alle kinderen. Zij heeft voor iedereen een 
persoonlijk cadeautje gemaakt en ze deelt 
heerlijke muffins uit. We zullen haar met zijn 
allen enorm missen op de BSO!! 

 

 
 

Voor volgend jaar is de BSO aardig vol aan 
het raken. We hebben nog twee plekken vrij 
op de dinsdag, drie op de woensdag en op de 
donderdag hebben we nog vier plekken vrij. 
Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje 
komend schooljaar, dan kunt u een mailtje 
sturen naar bso@schroederschool.net. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Groepsverdeling 2022-2023 
Mocht u contact willen zoeken per mail, dan zijn dit de mailadressen van de medewerkers. Voor de 
volledigheid het volgende. Na haar trouwen heeft Sandra de achternaam van haar man aangenomen. Vandaar 
dat haar nieuwe mailadres vanuit nu s.vrooland@schroederschool.net is. 
 

Nijntje  Patricia Comenencia  
Assistent: Shelley Schenk  

p.comenencia@schroederschool.net  
s.schenk@schroederschool.net  
  

1/2A  Theresa van der Veen  
Lisette Fennema (woe)  

t.vanderveen@schroederschool.net  
l.fennema@schroederschool.net  

1/2B  Simone van der Linden  
Wilma van Bruggen (don)  

s.vanderlinden@schroederschool.net  
w.vanbruggen@schroederschool.net  

1/2C  Mauke Bakx  
  

m.bakx@schroederschool.net  
  

3A  Melissa Neelen  
  

m.neelen@schroederschool.net  
  

3B  Daniëlle Fiege    d.fiege@schriederschool.net  
  

4A  
  

Djoeke Giliam   
Jolanda Bijl (woe)  

d.giliam@schroederschool.net  
j.bijl@schroederschool.net  

4B  Aron Binnendijk  
  

a.binnendijk@schroederschool.net  

  

5A  Marjoleine Dijksterhuis  
  

m.dijksterhuis@schroederschool.net  
  

5 B  Tim Paap  
Minke Arnoldussen (maa) 

t.paap@schroederschool.net  
m.arnoldussen@schroederschool.net  

6A  Annet van der Wolde  
  

a.vanderwolde@schroederschool.net  

6/7B  Mariska Peters  m.peters@schroederschool.net  
  

7A  Paul van Liere  
Jolanda Bijl (don)  

p.vanliere@schroederschool.net  
j.bijl@schroederschool.net  

8A  Ted Hovelmann 

  
 t.hovelmann@schroederschool.net  
  

8B  Sandra Vrooland 

  
s.vrooland@schroederschool.net  
 

Leerlab   Jolanda Bijl  
 wo-do  

j.bijl@schroederschool.net  

 Art class / English    
 Groep 1 t/m 8 

 Margarita Dingjan  Bm.dingjan@schroederschool.net  

 Bewegingsonderwijs    Chantal Schreurs  c.schreurs@schroederschool.net  

BSO-coördinator en       
pedagogisch 
medewerker  

    Maren Segijn  
 

    (ma t/m don) 

m.segijn@schroederschool.net  

Pedagogisch 
medewerker  

    Diana Monroy  d.monroy@schroederschool.net  

Pedagogisch 
medewerker  

    Shellley Schenk  
         (din, don) 

s.schenk@schroederschool.net  
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