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Team (verlof en vervanging)
Momenteel worden de gymlessen gegeven door Ziggy Kraehe. Ziggy vervangt Peter tijdens het
geboorteverlof. Zoals u weet zijn Peter en zijn vrouw Hanneke op donderdag 1 oktober trots ouders
geworden van hun zoon Bodi. Peter maakt na het geboorteverlof gebruik van ouderschapsverlof en zal
hierdoor tot de zomervakantie gaan werken op maandag, dinsdag en woensdag. De vervanging van Peter op
vrijdag zal plaats vinden door Pieter Danes (gymdocent op de Nelson Mandelaschool).
Hallo ouders, kinderen en collega’s van de Frankendaelschool!
Mijn naam is Ziggy, ik ben 31 jaar oud, kom uit Amsterdam en ik heb al op meerdere scholen in Amsterdam gym les
gegeven.
In December 2019 ben ik naar Ecuador verhuisd om daar gymles te geven en om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van kinderen door middel van sport en bewegen. Dat was echt een mooi avontuur maar vanwege de
coronacrisis ben ik eind augustus voor 4 maanden teruggekeerd naar Nederland en zodoende doe ik nu veel invalwerk
als gymleraar op basisscholen. Voor 5 weken (nu nog 4) zal ik de gymlessen van meester Peter overnemen.
Voor de herfstvakantie was ik al even langs gekomen om kennis te maken en wat mij opviel waren de direct enthousiaste
kinderen, dus dat is al een super leuk begin.
Mocht ik u voor school tegenkomen dan maak ik graag een praatje om kennis te maken.

Ziggy

Pagina 1 van 5

Een ander nieuw gezicht is dat van Rene Cappendijk, die in het kader van zijn opleiding stage loopt in groep
8a.
Hallo,
Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Rene Cappendijk, geboren in Bergen op Zoom en woon
alweer lang in Amsterdam met vriendin Rike en Kasper (4) en Keke (2). Na een lange carrière in
de IT waar ik voor Amerikaanse bedrijven commerciële- en managementrollen heb vervuld, heb
ik besloten graag door te gaan als zij-instromer in het basisonderwijs. Ik ben dan ook heel blij
met de start van mijn stage in groep 8 bij juf Bertine en heb heel veel zin in het vervolg. Ik fiets
veel, teken heel graag en speel een beetje gitaar.
Groet Rene

Oudercontact(en) en brief van het schoolbestuur
We schreven het al eerder. Net als u spreken we veel liever fysiek met elkaar dan
op een de digitale manier.
Toch moeten we nog voorzichtiger zijn en beperken we contactmomenten zoveel
mogelijk.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij we elkaar fysiek treffen. Uiteraard
houden we dan strikt de 1,5 metermaatregelen aan, spreken we elkaar buiten of
in een goed geventileerde ruimte en dient u bij binnenkomst een COVID
triageformulier in te vullen.
Het mag duidelijk zijn dat wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts er geen fysiek gesprek
plaats kan vinden.
Ons schoolbestuur heeft n.a.v. de corona-ontwikkelingen een brief met richtlijnen en/of maatregelen
opgesteld. Deze is via een aparte mail aan u verstuurd.
Het is overigens fijn om te merken dat veel ouders bij het toegangshek van de school de 1,5 meter maatregel
naleven en ook zo kort mogelijk bij het hek blijven staan,

Inschrijven oudergesprekken via Parro.
In de week van 2 november en 9 november staan weer oudergesprekken gepland.
Dit keer verloopt het inschrijven voor deze gesprekken via Parro. Het is dus van
belang dat u Parro heeft geïnstalleerd. Vanaf dinsdag 27 oktober kunt u zich
inschrijven via Parro. U krijgt op deze dag vanzelf bericht dat de inschrijving is
geopend. Hieronder geven wij de stappen om Parro te activeren nog een keer weer.
Accepteer de uitnodiging
U ontvangt een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U bent nu toegevoegd
aan de groep. Heeft u al een ParnasSys-account (voor inloggen in het ouderportaal) dan kunt u inloggen en
doorgaan naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail en gaat u door naar stap
2.
Maak je account actief
Vanuit ParansSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u een ParnasSys
account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u op
Nel.Westra@amosonderwijs.nl een nieuwe link vragen.
Inloggen
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon gebruiken door de app te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in op

Meer informatie over Parro en het gebruik vindt u via deze link.
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Leerlingenraden
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief al schreven maken de
leerlingenraden een (her) start.
Onder leiding van twee medewerkers van Juniorcampus (Heleen en
Angela) vond afgelopen maandag de eerste bijeenkomsten plaats.
We hebben er voor gekozen om zowel op de HW als de VLW een
leerlingenraad in te stellen.
Hieronder wat informatie van de eerste bijeenkomsten
Deze week is de leerlingenraad op de Frankendaelschool weer begonnen met vergaderen. Tijdens de eerste
vergadering hebben we gesproken over wat de rol gaat zijn van elke deelnemer, wat ze verwachten van de
raad en hoe je met elkaar omgaat in de raad. Ook hebben we gesproken hoe ze ideeën gaan verzamelen
zodat iedereen in school kan meedenken en hebben ze een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een
goed idee moet voldoen om vervolgens door de leerlingenraad uitgevoerd te gaan worden. De
vergaderingen worden begeleid door Angela van Junior Campus. Junior Campus is een organisatie die op
veel scholen door heel Nederland lessen verzorgt op het gebied van Wetenschap & Techniek, Filosofie en
Burgerschap.
Er zijn voor de rest van dit schooljaar nog 5 bijeenkomsten gepland.
In de leerlingenraad zitten dit schooljaar:
Op de Von Liebigweg:
Kate en Dylan uit groep 5, Jacob en Luna uit groep 6, Evy en Delaysa uit groep 7, Noah en Arjan uit groep 8.
Op de Hogeweg:
Abel en Serra–Lou uit groep 5, Siem en Evi uit groep 6, Fenna en Siep uit groep 7, Fiore en Roemer uit groep
8a, Stella en Teun uit groep 8b.
We hebben een foto gemaakt van hun eerste vergadering maar omdat we nog geen toestemming hebben
kunnen vragen voor plaatsing moet u het nog even zonder stellen.

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is hard op zoek naar nieuwe leden.
Meer informatie vindt u in een aparte mail die we gelijk met de aankondiging van de Nieuwsbrief hebben
verstuurd.

Informatieavond overstap PO-VO (van groep 8 naar het voortgezet onderwijs).
In het kader van de Kernprocedure organiseren we elk jaar in november
een informatieavond op school.
Deze avond si bestemd voor de ouders uit groep 8 en gaat over de
overstap PO-VO. Dit jaar zal deze avond online plaats vinden i.v.m. de
maatregelen rondom COVID.
We hebben twee data gepland waarop de informatie via een livestream verbinding gedeeld wordt.
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• Maandag 9 november om 19.00
• Woensdag 18 november om 19.00
De informatie wordt verzorgd door Lidewij Koren van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO).
In een aparte brief ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 8 deze week verdere informatie.
Op de website van OCO kunnen de ouders van de betreffende leerlingen al wat informatie vinden.

Studiedagen
Vrijdag 13 en maandag 16 november zijn alle leerlingen vrij. Het team volgt dan een tweedaagse ICT
training. Tijdens deze dagen wordt er gekeken hoe we Ieren in een digitale omgeving meer vorm kunnen
geven en wordt er ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van eventueel thuisonderwijs.

Schoolfotograaf
Als het goed is heeft u via uw kind(eren) inmiddels een of meerdere inlogkaartjes
ontvangen. Hiermee u uw eigen pakket kunt samenstellen.
Als u voor 8 november bestelt, betaalt u geen verzendkosten en worden de foto’s naar
school verzonden. Daarna worden verzendkosten in rekening gebracht. We verwachten de foto’s na de
studiedag van 16 november aan de kinderen mee te kunnen geven.
Voor vragen e.d. met betrekking tot de foto’s dient u zelf contact op te nemen met de schoolfotograaf.
Dat kan via de site: vragen@rdfoto.nl
of telefonisch: 023-5762064 tussen 11 - 14 uur

Kinderen, ouders, school en COVID-19
Hoe te handelen als een ouder, of huisgenoot positief getest is op COVID-19?
In ieder geval dient u dit direct aan de schoolleiding te melden. Vervolgens zijn er verschillende
stappen/acties mogelijk. Het is daarom lastig om een algemene regel te stellen. Op de site van het RIVM
(maar ook van de GGD) is voor vrijwel elke casus een stappen- actieplan te vinden. Hieronder de link naar
twee gevallen.
Informatie van het RIVM over wanneer een ouder of huisgenoot positief is getest vindt u via deze link.
Informatie van het RIVM voor huisgenoten van iemand die positief getest is vindt u in deze link.

Wist U dat?
• Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?
• U zich kandidaat kan stellen als O-MR lid?
• Dit via de mail kan naar? directie.frankendael@amosonderwijs.nl
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Communicatie
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

Agenda / in de planning
Dinsdag 27 oktober
• Inschrijven oudergesprekken via Parro
Maandag 2 november – vrijdag 6 november
• Oudergesprekken (via teams)
Maandag 9 november
• 19.00 uur digitale infoavond, overstap PO-VO (ouders groep 8)
Maandag 9 november – donderdag 12 november
• Oudergesprekken (via teams)
Vrijdag 13 november
• Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Zaterdag 14 november
• Aankomst Sinterklaas
Maandag 16 november
• Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 17 november
• Lootjes trekken bovenbouw
Woensdag 18 november om 19.00
• 19.00 uur digitale infoavond, overstap PO-VO (ouders groep 8)
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 19 november
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