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Nr 13, Schooljaar 2020 - 2021  

 

  

Deze keer in de Nieuwsbrief (HW) 
 

 Team 

 Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022 

 Kalender / activiteiten 

 Wist u dat  

 Agenda  
 

 

Team 
 
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat meester Bert Tol na de zomervakantie van zijn pensioen gaat 
genieten. Op donderdag 8 juni, (de laatste schooldag van de kinderen) is Bert aanwezig. Vanwege de 
coronamaatregelen is een afscheidsfeest niet mogelijk, maar met in achtneming van de maatregelen is het gedurende 
de dag mogelijk afscheid te nemen van Bert. 
 

 

Vakanties en studiedagen, schooljaar 2021-2022 
 

Vakanties  data 

Herfstvakantie  18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  21 februari t/m 25 februari 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15 april t/m 18 april 2022 

Koningsdag  27 april 2022 

Meivakantie  2 mei t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli t/m 26 augustus 2022 

   
Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten. Kinderen zijn vrij. 

Studiedag vrijdag 15 oktober 2021 

Studieweek  14 februari 2022 t/m 18 februari 2022 

Studiedag vrijdag 18 maart 2022 

Studiedag maandag 25 april 2022 

Studiedag dinsdag 26 april 2022 

Studiedag donderdag 28 april 2022 

Studiedag vrijdag 29 april 2022 

Studiedag vrijdag 24 juni 2022 
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Kalender/activiteiten schooljaar 2021-2022 (Frankendael HW) 
 
Donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september  kennismakingsgesprekken 
Vrijdag 3 september     schoolreis: groepen 1 t/m 8 
Dinsdag 7 september     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 8 september     inloop voor ouders (08:30 – 09:00) 
Zaterdag 25 september      kinderkleding- en speelgoedbeurs 
Maandag 4 oktober     schoolfotograaf 
Woensdag 6 oktober      start Kinderboekenweek 
Maandag 11 oktober     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Maandag 1 november t/m vrijdag 5 november  voortgangsgesprekken 
Maandag 8 november     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Vrijdag 26 november     schoen zetten op school 
Vrijdag 3 december     Sinterklaasfeest 
Maandag 13 december     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Donderdag 23 december     Kerstviering op school 
Maandag 17 januari     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 19 januari     voorleesontbijt 
Maandag 24 januari     start M-toetsperiode 
Dinsdag 1 maart t/m maandag 7 maart   rapportgesprekken 
Maandag 7 maart     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Maandag 11 april     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 20 april     Koningsspelen 
Maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei   schoolkamp groep 8 
Maandag 30 mei      informatieochtend voor nieuwe ouders 
Vrijdag 3 juni      Sportdag 
Dinsdag 7 juni      start E-toetsperiode 
Woensdag 15 juni t/m vrijdag 17 juni   schoolkamp groep 7 
Woensdag 29 juni     informatieochtend voor nieuwe ouders 
Vrijdag 1 juli      pleinfeest 
Maandag 4 juli t/m donderdag 7 juli   rapportgesprekken 
Dinsdag 12 juli      afscheid groep 8 
 
Deze lijst is nog niet compleet en er kunnen nog wijzigingen ontstaan.  
In de Nieuwsbrieven, via Parro en op de website houden we u daarvan op de hoogte. 
 

  

Wist U dat?  
• Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 

voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl 

• Het AVG-toestemmingsformulier “Gebruik beeldmateriaal” via de website is te downloaden? 

• Het speelplein op de locatie von Liebigweg een opknapbeurt krijgt? 

• Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?  

• Dit via de mail kan naar directie.frankendael@amosonderwijs.nl  
 

  

Agenda / in de planning  
 
Vrijdag 9 juli 

 Begin van de zomervakantie (studie- werkdag team) 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  
 Medio juni 
 

 
 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf

