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   Agenda 
    

10/10      Afsluiting Kinderboekenweek 11/11 Afsluiting kinderboekenweek 
   Open Podium 
    

 

            

Kinderboekenweek 
Hieronder kunt u nogmaals lezen met welke 
stimulerende boeken- en /leesactiviteiten we bezig 
zijn en gaan: 

- In alle groepen is een spannende wedstrijd  

waar een mooie 'preis' mee te verdienen 

valt : De masked voorlezer!  

- Gisteren op de leesalarmdag, moest je de 

hele dag een boek bij je hebben,  want 

zodra het alarm afging werd er door de 

hele school gelezen. Of je nou op je kop in 

het klimrek hing, op de wc zat of midden in 

een rekenles zat.  

- Voor de ouders van Nijntje en de groepen 

1 t/m 3 organiseren we 2 workshops op 8 

november van 11 uur tot half 1. Deze 

workshops geven handvatten bij het kiezen 

van een boek, bij het voorlezen en het 

aanvankelijk lezen. Ook medewerkers van 

de Bruna zullen hierbij aanwezig zijn om 

advies te geven en zij nemen ook een 

assortiment aan boeken mee.  

- Op donderdag 10 november vindt de 

boekenmarkt plaats. Kinderen kunnen dan 

hun boeken verkopen en boeken van 

elkaar kopen. U krijgt over de boekenmarkt 

en de workshops later meer informatie via 

Parro. 

- Vrijdag 11 november sluiten we de 

Kinderboekenweken af en maken we de 

winnaar bekend van de wedstrijd: De 

masked voorlezer. Het worden weken 

waarin een hoop letters worden 

verslonden en het leesplezier en de liefde 

voor de natuur worden versterkt! 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat hebben we een heerlijke 
Kinderboekenweek met Gi-ga-Groen! Afgelopen 
vrijdag verzorgden de juffen Simone en Daniëlle 
met ondersteuning van de biebouders een 
fantastische opening op het podium waar alle 
kinderen van hebben genoten, het was hilarisch!  
U heeft vast al via Parro het één en ander 
meegekregen van de leerkracht van uw 
kind(eren). 

 

   
 
 

 
 



 
 

Keuze-uur 
De afgelopen drie donderdagen hebben de kinderen keuze- uur gehad. 
Er kon gekozen worden uit allerlei activiteiten zoals: koken, muziek, zang, bootcamp, Papiaments, schminken, haar leren 
vlechten, museumles, handlettering, toneel, striptekenen, schaken, batikken, programmeren, houtbewerken enzovoort. 
Een aantal enthousiaste ouders heeft geholpen om Keuze-uur tot een succes te maken. We zijn erg blij geweest met 
deze ondersteuning. 
 
 
 

          
 
 
Op Facebook Schroederschool zijn er meer foto's te zien. 
In januari 2023 zal er weer een cyclus van drie weken Keuze-uur zijn. 
Mocht u het ook leuk vinden om een activiteit te begeleiden, geef u dan op bij j.bijl@schroederschool.net of indien u 
iets meer informatie wilt, loop dan even bij het Leerlab binnen. 
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Hulp gevraagd om de school december-klaar 
te maken 
We gaan ons weer opmaken voor de viering van de 
verjaardag van Sinterklaas. Om de school en het 
podium weer in echte Sintsfeer te brengen zijn we 
op zoek naar ouders die kunnen helpen met het 
ophangen van alle versieringen. We willen dat op 
maandag 21 november doen, onder schooltijd. 
Mocht u tijd vrij kunnen maken om ons te helpen, 
dan graag een mailtje naar juf Sandra. 
(s.vrooland@schroederschool.net) 
 
 

 
 
 

 

Managementteam 
Het managementteam van de Schroederschool 
wordt sinds dit schooljaar gevormd door drie 
personen. Naast Karin Arends, die de rol als 
schoolleider/dagelijks bestuurder vervult, zijn de 
taken verdeeld onder  de schoolcoördinator Paul 
van Liere en het hoofd bedrijfsvoering, Arjan van 
den Bosch. Hieronder stellen zij zich aan u voor.  
 

 
 
 
Sinds dit schooljaar ben ik naast groepsleerkracht 
ook schoolcoördinator. Ik houd me, samen met 
Karin, bezig met alle onderwijsinhoudelijke zaken 
die betrekking hebben op de groepen binnen de 
school. Als lid van het MT denk ik mee over de 
schoolontwikkeling, coördineer en bewaak ik  de 
uitvoering van schoolafspraken en de doorgaande 
lijn van Nijntje t/m groep 8 samen met de twee 
zorgcoördinatoren Minke en Simone. Daarnaast 
ben ik aanspreekpunt voor het team en de ouders 
als Karin afwezig is. Binnen het MT bespreken we 
organisatorische-, financiële-, huisvestings- en 
onderwijsinhoudelijke zaken die binnen de school 
spelen. Voor u als ouder/verzorger is de 
groepsleerkracht uiteraard het eerste 
aanspreekpunt, maar mocht het nodig zijn dan kunt 
u altijd contact met mij opnemen. Dit kan via mail: 
p.vanliere@schroederschool.net . 
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Sinds augustus 2021 versterk ik het MT van de 
Schroederschool als hoofd bedrijfsvoering. 
Daarmee ben ik verantwoordelijk voor alle 
financiële-, facilitaire- en administratieve zaken 
binnen de Schroederschool. Samen met 
Welmoed, Sharrey en alle schoonmakers en 
onderhoudsmedewerkers zorg ik voor de 
ondersteuning van het onderwijs. Natuurlijk 
kunt u altijd eerst terecht bij Welmoed en 
Sharrey met uw vragen, maar schroom niet om 
mijn kantoor (bij de hoofdingang) binnen te 
lopen bij vragen, of feedback waar het gaat om 
alle ondersteunende zaken in en rondom de 
school. Mailen mag natuurlijk ook: 
a.vandenbosch@schroederschool.net 
 
 

 

Nationaal Onderwijs Congres op de 
Schroederschool                                       
Woensdagmiddag 2 november, was onze school 
locatie voor het Nationaal Onderwijs Congres 
Caribean, georganiseerd door de Rolfgroep, een 
schoolleverancier van leermiddelen en andere 
schoolse zaken uit Nederland.  
We mochten ruim 500 onderwijsprofessionals 
uit primair- en voortgezet onderwijs ontvangen 
van zowel particuliere- als lokale scholen op 
Curaçao.  
Naast Veronika Wenzel, deskundige op het 
gebied van meertaligheid, konden de 
deelnemers gedurende de middag verschillende 
workshops volgen. 
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