
  

NIEUWSBRIEF 12-12-2022  

 

   Agenda 

20 december  
21 december  

Kerstviering avond 
Inloop tot half 9 
Speelgoeddag onderbouw 

22 dec - 6 jan  
16 – 27 jan 

Kerstvakantie 
Citoweken 
 

    

                   

                                        

 
Hierbij willen wij de ouders en leerlingen van de Schroederschool uitnodigen voor het jaarlijkse 
kerstdiner. Na een gezamenlijke opening op het plein, is het kerstdiner in de klas voor de kinderen 
samen met de leerkrachten. Voor de ouders is er een gezellige kerstmarkt.  
Gebruikelijk is dat elke ouder wat hapjes maakt voor in de klas. De hapjes van alle kinderen samen 
vormen  het kerstdiner. U kunt op de lijst bij de klas invullen wat u maakt. Alle leerlingen dienen hun 
eigen bord, beker en bestek mee te nemen voorzien van naam op maandag 19 december. 
 
Datum: dinsdag 20 december   
Tijd: 18.45 uur  
Plaats: het grote schoolplein en in de klas  
Kleding: feestelijk  
  
Vooraf (tussen 18.30 uur - 18.45 uur) kunt u de hapjes in de klassen neerzetten.  
De opening is op het grote schoolplein.  
 



 Inspiratieweek: “Opgroeien in verbinding” 
Eind januari komt er een trainer van Mijn 
Kleutergroep, het observatie-  en 
planningsinstrument dat wij in de 
groepen 1/2 gebruiken, naar het eiland.  
Zij zal op dinsdagmiddag 24 januari een 
training met de leerkrachten van de groepen 
1/2 doen o.a. over het analyseren van de 
ingevoerde gegevens van leerlingen.  
Deze trainer, Manon Arts, is ook één van de 
deskundigen uit Nederland die meedoet aan 
de Inspiratieweek ' Opgroeien in verbinding' 
van 21-26 januari. Er zijn verschillende 
workshops en trainingen voor professionals 
en ouders. 
Op deze pagina vindt u meer informatie over 
het aanbod, trainers en data/tijden. 
https://sos-kinderenenemoties.nl/curacao-
inspiratieweek/ 
 

Zorgstructuur  
Binnen het kwaliteitsteam van de school zijn 
we bezig om de gesprekkencyclus rondom 
leerlingen te verstevigen. 
Bij leerlingen waarbij er stagnatie in het 
ontwikkelingsproces is en leerlingen die 
waarschijnlijk zullen doubleren en bij wie er 
twijfel is vanuit school of vanuit de ouders of 
doublure een goede beslissing is, zal er een 
zorgteamoverleg plaatsvinden. Bij dit brede 
overleg zullen de ouders, de leerkracht(en), 
intern begeleider, de schoolleider en 
eventuele externe deskundigen (b.v. 
psycholoog/fysiotherapeut) aanwezig zijn om 
vanuit verschillende perspectieven en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
bespreken waar de leerling bij gebaat is. 
Dit gesprek vindt pas plaats nadat er 
gesprekken tussen de leerkracht en ouders of 
ouders – leerkracht – intern begeleider 
hebben plaatsgevonden en een breder 
overleg noodzakelijk is. De uitnodiging voor 
een dergelijk zorgteamoverleg komt altijd via 
de leerkracht naar ouders.  
 
 

 
 
 
 

 

Na de opening +/- 19.00 uur, gaan de 
leerlingen naar de klassen voor het 
kerstdiner.  
Ouders kunnen ondertussen op de gezellige 
kerstmarkt op het grote plein, genieten van 
een drankje.   
 

 
Om 19.30 uur mogen de ouders van Nijntje en 
de groepen 1/2 hun kinderen bij de deur van 
de klas ophalen.  
 
Voor de groepen 3 t/m 8 is het diner om 
ongeveer 19.45 uur afgelopen.  
Vergeet u niet uw spullen in de klas weer op 
te halen?  
Via de hal kunnen de ouders en kinderen naar 
huis gaan.  
 Woensdag 21 december is er inloop tot 8.30 
uur.              

Herhaalde oproep: Verkeersouders gezocht! 

We zien dat ondanks alle goede intenties het 
niet meevalt om het parkeren op de 
parkeerplaats en de verkeerssituatie rond de 
school overzichtelijk en veilig genoeg te 
organiseren. 

Dat is de reden voor de volgende oproep: 

Welke ouders zouden in een groepje van 3-4 
personen als verkeersouders met name de 
parkeersituatie voor en na schooltijd willen 
begeleiden? 

Ik wil hier zelf ook een bijdrage aanleveren en 
zoek daarom enthousiaste ouders die mij 
willen helpen. 

Als u een steentje wilt bijdragen, wilt u dan 
een mailtje naar mij sturen? 

k.arends@schroederschool.net 

 
 

https://sos-kinderenenemoties.nl/curacao-inspiratieweek/
https://sos-kinderenenemoties.nl/curacao-inspiratieweek/


   

 

         Actie      

Schoenendoos  2022 

 
Al meerdere jaren doen we als school mee aan 
actie schoenendoos. Een actie van kinderen voor 
kinderen. Hieronder leest u hoe de actie werkt. 
Hopelijk zijn er veel kinderen die een doos voor 
een ander kind gaan vullen!   
 

   Onze Actie Schoenendoos gaat naar:  

   
   Dagverblijf / BSO  “Dede Pikiña”            
  
 Actie Schoenendoos is een mooie kerstactie. 
Kinderen op Curaçao die het goed hebben vullen 
een schoenendoos via de schijf van vijf voor 
kinderen op Curaçao die het minder goed hebben. 
De actie groeit langzaam uit tot een grote hulp- en 
bewustwordingsactie!   
Door deze actie kunnen kinderen iets concreets 
doen voor kansarme leeftijdsgenootjes. Het is een 
leerzame ervaring. Door zelf een schoenendoos te 
vullen, leren kinderen wat geven en delen is. Ze 
leren omzien naar en opkomen voor hun 
leeftijdsgenootjes.   
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoe werkt het?  
 

1. Zoek een lege schoenendoos op. Versier de 
doos en het deksel met vrolijk cadeaupapier, 
stickers of verf.  Maak er een echte cadeaudoos 
van!  
   
2. Bedenk of je een doos wilt maken voor een 
jongen of een meisje en voor welke leeftijd:   
2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar.  
Schrijf dit duidelijk zichtbaar boven op de 
versierde deksel van je schoenendoos!  
   
3. Vul de doos met schoolspullen, speelgoed en 
toiletartikelen. Het mogen nieuwe spullen zijn, 
maar je kunt ook iets van je eigen speelgoed 
weggeven. Kijk goed of alle spullen schoon en 
niet kapot zijn.  
 
4. Neem je gevulde schoenendoos uiterlijk 
dinsdag 20 december mee naar school. De doos 
mag je onder de kerstboom in de hal leggen.  
   
Inhoud kan zijn:  
Iets lekkers: Houd er rekening mee dat er niet 
iedereen een koelkast heeft. Dus geen chocolade 
maar bijvoorbeeld wel snoepjes of koekjes in 
blik.  
   
Iets kerstachtigs: Zorg voor een kerstsfeer, 
bijvoorbeeld door een kerstbal of kerstslingers.  
   
Iets zachts: Ieder kind moet kunnen knuffelen, 
doe er een lieve en zachte knuffel bij.  
   
Iets leuks: Kijk of je een leuk kleinigheidje vindt 
dat leuk is om te krijgen voor degene die de doos 
opent. Bijvoorbeeld een leuke pen, een autootje 
of iets anders.  
   
Iets nuttigs: Nuttige dingen kan iedereen 
gebruiken. Doe daarom ook iets in de doos wat 
handig is, bijvoorbeeld tandpasta, zeep of een 
borstel.  

                             

 

  



                    

Gratis Digi-biebboeken lezen 
Voor alle leerlingen van de bij NOB aangesloten 
(ook Schroederschool) scholen is er een gratis 
account beschikbaar voor de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam.  
Met dit account kunnen leerlingen gratis  
e-boeken lenen en lezen op een e-reader, iPad of 
andere geschikte tablet. Bent u geïnteresseerd in 
een digitaal jeugdlidmaatschap van de OBA? 
Stuur dan een email naar Sharrey met als 
onderwerp “OBA” met daarin de gegevens van 
uw kind. (voornaam, achternaam, geboortedatum 
(dag-maand-jaar) en emailadres)  Om aan te 
melden is er voor ieder kind een uniek e-
mailadres nodig. Dat kan een e-mailadres van het 
kind zijn, maar ook van een ouder. Na enkele 
weken ontvangt u op het doorgegeven  
e-mailadres de gegevens waarmee een 
webaccount aangemaakt kan worden voor het 
kind. 
  

              
 

 

Leerling gegevens up to date   

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 
een document aan waarin ouders/nieuwe ouders 
wijzigingen in adres, telefoonnummer, etc. door 
kunt geven. Als er wijzigingen zijn of heeft u uw 
nieuwe lokale telefoonnummer nog niet 
doorgegeven, wilt u dit formulier dan invullen en 
mailen aan de leerlingenadministratie: 
s.cras@schroederschool.net  

Op die manier hebben we in geval van nood altijd 
de actuele gegevens bij de hand. Dank u wel 
alvast!         

 

  

 

 

 

       
 

Dit was onze laatste nieuwsbrief van 2022.  

Nog anderhalve week en dan is de kerstvakantie 
al begonnen. 

 

          

 

Het team van de Schroederschool wenst 
iedereen fijne Kerstdagen en een goed en 
gezond 2023. 

https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/Korting/Paginas/E-books%20van%20de%20OBA.aspx
https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/Korting/Paginas/E-books%20van%20de%20OBA.aspx
https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/Korting/Paginas/E-books%20van%20de%20OBA.aspx
mailto:s.cras@schroederschool.net

