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Beste ouders/verzorgers

Inhoud:

Terugkijken en vooruit kijken
De eerste periode van schooljaar 2018-2019 is al weer achter de rug. Hopelijk heeft u net als wij genoten van een heerlijke herfstvakantie.
De eerste schooldagen zijn voor ons zeer koud begonnen. De temperatuur
buiten is gedaald, maar ook in de school. Het ventilatiesysteem werkte niet
goed waardoor de temperatuur in de school ook zeer laag werd. Uiteraard
hebben wij gebeld naar een bedrijf om dit op te lossen.
De inloopochtend die wij gehouden hebben op 18 oktober jongstleden hebben wij als zeer plezierig ervaren. Fijn dat u de moeite heeft genomen om
te komen kijken hoe er op de Schreuder wordt gewerkt. Die avond was er
ook een voorlichting voor de ouders van de leerlingen van 17 jaar en ouder.
Het UWV gaf een voorlichting over wat er allemaal komt kijken als uw kind
18 jaar wordt. En er kon een kijkje genomen worden in de praktijkvaklokalen. Aan de praktijkvakdocenten konden ook vragen worden gesteld. Ook
op deze avond waren wij verrast door de grote opkomst. Fijn dat u als ouders zo betrokken bent bij uw kind en de school.
Achter de schermen wordt door een werkgroep al gewerkt aan onze Kerstviering. U gaat hier binnenkort meer van horen. Het feest wordt overdag
met de leerlingen gevierd.
Per januari 2019 gaat onze school samen met VSO De Regenboog over
naar een ander bestuur. Van het PCBO bestuur gaan wij naar
het CVO bestuur. CVO is een bestuur voor het voortgezet onderwijs waar
het VSO ook eigenlijk bij hoort. De samenwerking zal voornamelijk met de
CVO Accent PRO (Praktijkonderwijs) scholen zijn. U zult hier nog meer informatie over ontvangen.
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Collega’s
Eén van onze klassenassistenten is al een paar maanden afwezig door
ziekte. Gelukkig gaat haar herstel voorspoedig en hoopt zij na de kerstvakantie weer volledig te kunnen komen werken. Op dit moment hebben wij
twee nieuwe collega’s bereid gevonden om haar taken over te nemen. Eind
november start ook onze collega weer, die tijdelijk met zwangerschapsverlof is geweest. Zij heeft thuis genoten van haar zoontje en gaat nu weer
twee dagen werken.
Ouderbijdrage
Wij bedanken alle ouders die de ouderbijdrage al betaald hebben. We kunnen met deze bijdrage leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen.
Mocht u nog niet betaald hebben en dit wel van plan zijn dan kunt u dit
doen op naam van: Schreuderschool VSO met het bekende bankrekeningnummer dat in de brief vermeld stond. U kunt ook contant betalen bij de
administratie. Alvast bedankt!

Data
20 december
2018

Kerstviering

22 december
2018

Start
Kerstvakantie

7 januari 2019

Leerlingen
weer naar
school
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Ouderregiegroep
Van de ouderregiegroep heeft u een brief ontvangen voor de schoolfotograaf. Fijn dat de ouderregiegroep dit
voor ons wilde regelen. Wij houden rekening met de wet op de privacy.
U heeft ook een brief van hen ontvangen over het gebruik van social media (o.a. mobiele telefoon). Als team
vragen wij u ook om alert te zijn op het gebruik van de telefoon e.d. Niet altijd gaan leerlingen op de juiste wijze met het gebruik daarvan om. Zij versturen regelmatig geen nette berichten of foto’s. De ouderregiegroep
zou graag met u als ouders in gesprek gaan over het gebruik van de telefoon zodat het voor elke leerling veilig
blijft op school en thuis. Hiervoor willen zij een themaochtend/avond houden. Geeft u zich ook op?!
De ouderregiegroep zoekt nog nieuwe ouders om de groep uit te breiden. U kunt zich opgeven via de directie.
Ontwikkelingen
Het team heeft een aantal studiemomenten achter de rug. De eerste ging over het onderwerp Gynzy. Misschien heeft u van uw kind al gehoord dat zij twee maal per week rekenen op Chromebooks met de methode
Gynzy. De leerkracht zet rekentaken klaar voor de leerlingen en zij kunnen daarna zelfstandig aan de slag. De
leerkracht kan centraal meekijken of de taken goed worden uitgevoerd. Uiteraard zijn de leerlingen enthousiast en vinden zij het leuk om op deze wijze te rekenen.
Op de studiedag van afgelopen vrijdag 19 oktober is het team aan de slag gegaan met de methode Leefstijl.
Hiervoor waren twee trainers ingehuurd om het team de mogelijkheden uit te leggen van deze methode. Leefstijl is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen (bv. Hoe ga ik om met een ruzie?, Hoe maak ik op een goede manier contact? enz.). Wij leren de leerlingen vaardigheden die zij nodig hebben op een stage, werkplek of dagbesteding. De methode “Zien!” signaleert de vaardigheden van uw kind.
Ook hierin krijgen de leerkrachten ondersteuning van trainers.
Op maandag 4 maart 2019 heeft het team opnieuw een studiedag. Houdt u er rekening mee, dat uw kind die
dag dan vrij is! Dit staat ook vermeld op onze website.
Hartelijke groet,
Mw. P.H.E. Nagtegaal
directeur
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Leefstijl
Op de A.J. Schreuder werken we met de methode: Leefstijl. Met deze methode werken wij aan het sociale
gedrag en de sociale betrokkenheid van leerlingen op school, stage en thuis, om hen uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden jongeren hiervan
bewust gemaakt. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan
met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol.
Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.
Er zijn gedurende één schooljaar 8 thema's die in elke klas aan bod komen:
1. Goed begonnen is half gewonnen
2. Heldere communicatie
3. Sterk door gevoelens
4. Goed voor mezelf
5. Sterk in samenwerk
6. Opgelost!
7. Maak jouw keuze
8. De maatschappij en jij
Heeft u vragen over de methode? Dan kan u deze stellen aan de leerkracht van uw kind of aan de leefstijlcoördinatoren mevr. N. Vlietland en dhr. I. Lavooij.

Korfbaltoernooi dinsdag 16 oktober
De dinsdag voor de vakantie was het weer zover, het jaarlijkse korfbaltoernooi bij WION!
Met mooi weer vertrok de bus vol enthousiaste korfballers richting Ommoord. De Schreuderschool kwam uit met
vier teams. Twee teams tot 16 jaar en twee teams voor 16 jaar en ouder.
Wat wel verwarrend was voor onze leerlingen, was dat onze eigen gym juf van de donderdag een team coachte
van De Regenboogschool. Leerlingen staan niet altijd stil bij het feit dat zij ook daar de gymlessen verzorgt. Wat
ook wel wat gevoelig lag, was dat haar team ook nog eens won in de poule.
Gelukkig, ook de Schreuderschool ging met prijzen naar huis. Zo won het oudste team de eerste prijs in haar
poule.
Eerste prijs of niet, iedereen kreeg een medaille mee! Meedoen is natuurlijk veel belangrijker dan winnen.
Dhr, E. Versteegt
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Kinderboekenweek
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek: Kom erbij! We hebben een gezamenlijke opening met de hele
school gehouden. Er zijn vriendschap opdrachten gedaan, het nummer geluisterd en er is een hele leuke act opgevoerd. Alle klassen kregen een cadeau: een boek. De klassen kregen ook een opdracht mee, die ze die week
in de klas moesten maken. Ze moesten een vriendschapscollage maken. Dit werd tijdens de sluiting gepresenteerd. Tijdens de sluiting hebben we allerlei verschillende collages gezien. Alle klassen hebben enorm hun best
gedaan om er iets moois van te maken. De jury had de moeilijke taak om 1 collage te kiezen. Aangezien alle collages zo mooi waren hebben alle klassen een prijs gekregen, maar er kon er maar 1 winnen. De hoofdprijs is
gegaan naar klas 1.2.

Dineren binnen VSO- AJ Schreuder,
Vorig schooljaar hebben we een proef gedaan met het ontvangen van mensen
van de Zonnetrap bij ons op school. Ik heb samen met enkele bewoners afspraken gemaakt hoe we dit van beide kanten het beste kunnen vormgeven.
Een van de afspraken was dat onze leerlingen fouten mogen maken zodat ze
kunnen ervaren en leren. Ons doel is de leerlingen ervaring op te laten doen
met praktijksituaties. Tijdens deze praktijksituaties leren ze keuken en bedieningstechnieken en natuurlijk werknemersvaardigheden. De proef was natuurlijk best spannend, maar de leerlingen vonden het ook erg leuk. De proef was
geslaagd, zowel de leerlingen als de bewoners vonden het echt leuk.
Begin van het schooljaar hebben we twee dagen afgesproken dat ze komen
eten (dinsdag en vrijdag). De eerste week konden de leerlingen nog even oefenen met draagtechnieken en het ontvangen van gasten. Maar de week erop
was het heel spannend natuurlijk, eerst kooktrommel en dan het diner “3 gangen met koffie en thee als extra” en ook nog de hele dag op één plaats blijven. De leerlingen verdienen echt een
heel groot compliment want wat hebben ze dat goed gedaan! Ze waren wel moe natuurlijk maar dat kon ook niet
anders want ze hebben hard moeten werken. Elke week ging het beter en sommige leerlingen kunnen nu al zelfstandig hun werkzaamheden doen. De mensen van de Zonnetrap zijn erg aardig voor de leerlingen en genieten
van hoe zij zich inzetten. De vraag voor nog een extra dag is door hen al gesteld en daar mogen we trots op zijn. Na de tweede week hebben we de facilitaire dienst betrokken bij de horeca, zij zetten en serveren de koffie en thee
voor de gasten en doen dit heel goed. Al met al hele leuke ervaringen, leermomenten en reacties. We zijn hier als school heel trots op!
Dhr. E.J. Monseurs

VSO A.J. Schreuder
MR lid gezocht!

Pythagorasweg 80 •

Voor de medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders!
Herkent u zich in de volgende punten neem dan snel contact op!

3076AJ Rotterdam •

Wij zoeken een ouder die:

Geïnteresseerd is in de beleidszaken van de school.

Met een kritische blik naar geschreven tekst kan kijken.

Bereid is een aantal keer per jaar in de avond te vergaderen.

Het leuk vindt een adviserende en instemmende rol op zich te nemen
binnen de school.

www.vso-ajschreuder.nl

Voor meer informatie of om te reageren op het bovenstaande kunt u contact
opnemen met mw. W. Wiersma via w.wiersma@vso-ajschreuder.nl

Redactie:

tel. (010) 2930808 •
Postadres:
Postbus 91031
3007 MA Rotterdam
Mw. C. Soeterbroek
Mw. L. Hilkemeijer

Jarigen
Datum

Klas

Naam

30-11

2D

Aleyna

09-11

2D

Rushwin

22-11

2D

Namara

7-12

2D

Juliette

28-11

3.1

Elif

28-12

2.2

Roy

12-12

2.2

Memphis

21-11

1.1

Pepijn

21-11

2.1

Thomas

24-12

2.1

Sjuandrey

29-12

2.1

Sepp

18-12

1.3

Yasmine

19-12

1.2

Nohaila

