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Nr 14, Schooljaar 2020 - 2021  

 

  

Deze keer in de Nieuwsbrief (HW) 
 
We naderen het eind van een bijzonder schooljaar, dat grotendeels in het teken heeft gestaan van de Corona pandemie. 
Onze school is al weer bijna vijf maanden (sinds begin februari) geheel open voor alle leerlingen, maar normaal is het 
ook de afgelopen tijd absoluut niet geweest.  
Door Corona is het onderwijs vaak verstoord: collega’s en leerlingen moesten regelmatig in thuisquarantaine vanwege 
besmettingen. Dit heeft gezorgd voor een grote druk op ons allemaal. 
Maar gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan en hebben we het perspectief van een welverdiende zomervakantie. 
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Team 
 
Donderdag 8 juli is de laatste werkdag van meester Bert Tol. Bert gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. 
Bert is eind 2003 als conciërge/ICT-er bij AMOS / de Frankendael begonnen. 
Als u wilt kunt u donderdag tussen 10:00 uur en 14:00 uur (op de locatie HW) langslopen om even persoonlijk afscheid 
van Bert te nemen. 
Op dinsdag de 6e is Bert bij het begin van de schooldag aanwezig op de locatie VLW. 
Mocht u niet in staat zijn even persoonlijk afscheid te nemen van Bert, dan kunt u Bert ook (via school) een kaartje 
sturen, of via de mail, bert.tol@amosonderwijs.nl 
 
Met iets minder dienstjaren in het onderwijs dan Bert, gaat ook René Cappendijk ons verlaten. René is dit jaar 
begonnen als zij-instromer naast juf Bertine van Rooij in groep 8a. In de 2e helft van dit schooljaar heeft René samen 
met Yahya Bekkaoui de verantwoordelijkheid gehad voor de lessen in groep 8a. 
René start na de zomervakantie op een AMOS school in Noord. 
 

 

“So long, farewell, auf wiedersehen, goodbye,  
Adieu, adieu, to you and you and you” 

Naast bovengenoemde tweetal nemen we nog veel meer afscheid. 
Voor de ouders van de locatie von Liebigweg is dit de laatste Frankendael Nieuwsbrief, 
De locatie von Liebigweg, eind jaren ‘50 opgericht als kleuterschool Hummeloord, is 
meer dan 37 jaar onderdeel van de Frankendael geweest.  
 
Vanwege de ontwikkelingen in de wijk Amstelkwartier, waar ook basisschool de 
Rivieren (ook AMOS) naar toe verhuist, is de keuze gemaakt om de locatie von 
Liebigweg onderdeel te maken van de Rivieren.  
Hiermee komt een einde aan een verbintenis van 10-tallen jaren met de Frankendeal. 
 
Dat voelt best vreemd. 
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We nemen afscheid van ruim 80 leerlingen en hun ouders.  
We wensen ze heel veel goeds toe als de nieuwe locatie “De Rivieren VLW”. We zijn er van overtuigd dat de zorg voor 
de leerlingen bij directeur Arno Methorst en zijn team in goede handen is.  
 

Niet alleen de leerlingen maken de overstap maar ook –en dat heeft u al eerder kunnen lezen- 
zes collega’s gaan met hen mee. Debbie de Groodt, Eline de Jong, Karin van Eijden, Karin van 
de Pas, Mandy Bos en Marscha Garst, en zijn volgend jaar teamleden van de Rivieren. 
Sommigen van hen werken al jaren op de Frankendael en vrijwel allemaal hebben ze ook op de 
Hogeweg les gegeven. 
We zullen ze missen, maar via het AMOS netwerk zullen we ongetwijfeld kunnen vernemen 
hoe het met hen en de kinderen gaat. 

 

 

Absentie doorgeven via Parro 
 
We vragen u vriendelijk om de absentie van uw kind door te geven via de Parro app. Dit 
scheelt tijd en de leerkracht is direct op de hoogte. 
Na de zomervakantie zullen we nog eens aandacht besteden aan het gebruik van de Parro app. 
 

 

Vakanties en studiedagen, Frankendael HW, schooljaar 2021-2022  
(de ouders van de VLW zijn via Parro geinformeerd over de data van de Rivieren) 

 

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 
 

 

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 
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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? 

• Er dit jaar geen ouderkalender verschijnt, maar dat we op de website en in de Nieuwsbrief de gebeurtenissen 
vermelden? 

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

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

  

Agenda / in de planning  
 
Maandag 5 juli 

 Afscheid groep 8a 
Dinsdag 6 juli 

 Afscheid groep 8b en groep 8d 

 Naar Artis (betreffende groepen zijn door de leerkrachten geïnformeerd) 
Woensdag 7 juli 

 De groepen 8 zijn vrij 

 Naar Artis (betreffende groepen zijn door de leerkrachten geïnformeerd) 
Donderdag 8 juli 

 Laatste schooldag (groepen 1 t/m 7) 
Maandag 23 augustus 

 Begin van het nieuwe schooljaar 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Rond 19 augustus 
 

 

 
  

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf
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Ten slotte 
 
Zoals gezegd sluiten we een bijzonder en bizar schooljaar af. Wij realiseren ons goed dat dit jaar een extra zware 
wissel op ouders, leerlingen en leerkrachten heeft getrokken. Wij willen allen hierbij bedanken voor de niet aflatende 
inzet, betrokkenheid en creativiteit het afgelopen jaar.  
Dat de leerlingen zich ook het afgelopen jaar toch voor een groot deel normaal hebben kunnen ontwikkelen is in 
belangrijke mate aan jullie inzet te danken. Daar zijn wij blij mee en trots op. Wij wensen jullie hierbij alvast een 
welverdiende vakantie en hopen jullie uitgerust en gezond weer te mogen ontmoeten in het nieuwe schooljaar! 
 

 
 
 
 

Het team van de Frankendael wenst iedereen een fijne, gezonde 
zomervakantie! 

 
 

 


