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Schooljaar 2021 - 2022  
 

  

Deze keer in de Nieuwsbrief 
 
Een nieuw logo, maar een vertrouwde naam! 
Vanaf nu zal u steeds vaker het nieuwe logo van de school tegenkomen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan 
de website en het oude rood zal plaatsmaken voor het geel en blauw uit het nieuwe logo. 
Gelijk met de veranderingen van het logo van de Frankendael wordt de Nelson Mandelaschool hernoemd als IKC 
Frankendael. Het logo van IKC Frankendael is gebaseerd op het nieuwe logo hier boven. 
 
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. 

Deze week zijn we al weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  

We kijken er naar uit iedereen maandag de 23e weer te kunnen verwelkomen. 

 

Helaas hebben we nog wel te maken met wat beperkingen vanwege de Coronamaatregelen en een beperkte ruimte bij 

het toegangshek omdat Liander werkzaamheden uitvoert aan en bij het elektriciteitshuisje bij de ingang. 

 
 

 Team 

 Brengen en halen 

 Parro 

 Gezonde leefstijl, fruit en trakteren 

 Kennismakingsgesprekken 

 “Pak je kans” 

 Kalender / activiteiten 

 Wist u dat  

 Agenda  
 

 

Team 
 
Als opvolger van Bert Tol zal Aliou Diallo, conciërge van IKC Frankendael (v/h Nelson Mandelaschool) op maandag, 
woensdag en vrijdag op de Hogeweg zijn. Aliou is op dinsdag en donderdag aanwezig op IKC Frankendael. 
Samen met Nel Westra, die binnenkort één dag in de week (dinsdag) fysiek op school aan de slag gaat, zal Aliou zorgen 
voor de facilitaire en administratieve ondersteuning op beide scholen. 
 

 

Brengen en halen 
 
Zoals u heeft kunnen vernemen via de persconferentie van 9 augustus worden de regels weliswaar versoepeld maar zijn 

we nog steeds gehouden aan de 1,5 meter afstand maatregel. 

Omdat het handhaven van deze regel op school niet uit te voeren is houden we vast aan de bestaande afspraken over 

brengen en halen. Dit betekent dat er bij het brengen en halen van kinderen geen ouders in school of op het plein 

kunnen zijn. We hopen dat na 20 september het mogelijk is om alle ouders weer toegang tot school te kunnen geven. 

 

Hieronder zetten we e.e.a. even op een rijtje: 
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Als de school begint: 

Groepen 1/2  

deze leerlingen worden om 08:25 uur door hun leerkrachten (Juf Wies, juf Sabine, juf Kim, juf Laila, juf Sally, juf 

Samira) opgewacht op het plein en gaan dan met hun juf naar het lokaal. 

De juffen staan op dezelfde plekken als voor de zomervakantie. (1/2 a bij de zandbak, 1/2b bij de muur van de school, 

1/2c bij muur van het elektrahuisje) 

Groep 3 

deze leerlingen worden om 08:20 uur op het plein opgewacht door de juf Jennifer. De juf wacht tot 08:25 en gaat 

dan met de groep naar boven. 

Groep 4 en 5  

deze leerlingen worden de eerste week ook om 08:20 door hun leerkrachten (juf Liss en juf Bertine en meester Paul) 

op het plein opgewacht en gaan dan ook met hun leerkracht om 08:25 naar boven. Vanaf maandag de 30e gaan deze 

leerlingen zelfstandig naar hun klas en is de leerkracht niet meer op het plein. 

Groep 6 en 7  

de leerlingen van deze groepen gaan om 08:20 via de voordeur naar binnen. 

Groep 8  

deze leerlingen gaan om 08:20 uur via de ingang van woest Zuid naar binnen. 

 

Aan het einde van de schooldag: 

Groepen 1/2  

De leerkrachten komen om 14:00 uur met de groep naar buiten en gaan naar dezelfde plek op het plein waar zij ’s 

morgens de kinderen ontvangen. (1/2 a bij de zandbak, 1/2b bij de muur van de school, 1/2c bij muur van het 

elektrahuisje) 

Ouders mogen dan (één per leerling) het plein op komen om daar hun kind op te halen. Ouders verlaten dan zo snel 

mogelijk met hun kind het plein. 

Groep 3, 4 en 5 

deze leerlingen komen na 14:00 uur met hun leerkracht naar buiten. De leerlingen wachten op het plein tot zij, of 

hun leerkracht hun ouder zien en mogen dan naar hen toe. De ouders van deze groep komen niet op het plein.  

Groep 6 , 7 en 8  

de leerlingen van deze groepen gaan om 14:00 uur via de voordeur naar buiten. 

 

 

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. 
 

 

Gezonde leefstijl, fruit en trakteren  
 
We hebben er de laatste tijd in de Nieuwsbrief weinig over geschreven. Vandaar dat we hier weer eens aandacht aan 
besteden.  
 
Op school besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl en gezonde voeding. En hoewel we geen officiële Jump-In 
school zijn, maken we wel gebruik van de uitgangspunten van het programma.   
Jump-In helpt scholen om een gezonde leefstijl op school vorm te geven. De doelen van Jump-in zijn hierbij de leidraad.  
1. Gezondheid staat op de agenda  
2. Samen met ouders gezond gedrag bevorderen  
3. Beleid en educatie rond gezonde voeding  
4. Voldoende en kwalitatief goed vakonderwijs  
5. Actief buitenspelen onder schooltijd   
6. Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau   
7. Aandacht voor motorische ontwikkeling   
8. Goede zorgstructuur voor kinderen met ongezond gewicht  
 
Dit houdt onder andere in:  

 Dat alle kinderen ontbijten voor zij naar school komen.  

 Dat iedereen een gezond pauzehapje meeneemt voor de pauze rond 10:00 uur. Hieronder verstaan wij geen snoep 
en chips maar Fruit. Liever geen fruittoetjes of knijpfruit. Tevens mogen de kinderen hierbij drinken.  
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 Dat de kinderen als lunch rond 11:45 uur een boterham (met beleg) eten. Geen croissants, worstenbroodjes, 
ongezonde koeken e.d. Snoep is niet toegestaan.  

 Dat wanneer een leerling jarig is, deze natuurlijk mag trakteren. Hierbij hanteren we op school een “gezond beleid”. 
Dit houdt in dat we gezond trakteren (mag ook voor de leerkrachten). Wel dringen we er op aan om de traktatie te 
beperken tot één ding. Overigens is een kleine traktatie in onze beleving ruim voldoende. Meerdere 
“versnaperingen” en speelgoed/gadgets worden niet uitgedeeld en gaan met de jarige mee terug.  

  
Twijfelt u? Neem dan vooraf even contact op met de leerkracht.  
Op internet zijn tal van leuke traktatie-ideeën te vinden om gezond te trakteren.  
 

 

Kennismakingsgesprekken 
 

Vanaf donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken 

zijn digitaal en u ontvangt van de leerkrachten via Parro een uitnodiging. 

 

 

“Pak je kans” 
 
De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij schoolkosten. Als bijlage sturen we 
2 informatie flyers mee. 
Komende week krijgen de kinderen nog een flyer mee en een volgende Nieuwsbrief informeren we u over de 
ouderbijdrage en het betalen met de stadspas. 

 

 

Kalender/activiteiten schooljaar 2021-2022  
 
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) 
Op de website, in Nieuwsbrieven, via Parro vermelden we de meest actuele data. 
 

  

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 

• 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 23 augustus 

 Begin van het nieuwe schooljaar 
Donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september 

 Kennismakingsgesprekken 
Vrijdag 3 september 

 Schoolreis 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio september 
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