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Logo
Hieronder vertellen we wat de overwegingen zijn geweest om te komen tot een nieuw logo van de Frankendaelschool.
Vorig schooljaar hebben we (het team of soms een deel daarvan) in een aantal sessies met grafisch ontwerpers gekeken
naar de kernwaarden van onze school en beelden en kleuren die daarbij passen.
Een van de uitkomsten was, dat de toepassing van het rood in het vorige logo, samen met het gebruikte lettertype als
“massief en log” werd ervaren. Daarnaast waren er in de loop der jaren diversie uitvoeringen van het logo verschenen
en deze werden wisselend gebruikt. Tijd om eens te kijken wat er mogelijk was. Het “oppimpen” van het oude logo was
geen optie, dus het werd iets nieuws.
De klavertjes/bloemen in het logo staan voor groei, bloei, verankering, diversiteit. In één bloem kun je een vlinder
herkennen en daar past de associatie bij van dynamiek, vrijheid, ondernemen, maar ook (samen)werken aan je
ontwikkeling.
Daarnaast verzorgen de steeltjes van de bloemen de verbinding met AMOS, ons schoolbestuur.
De kleuren die gekozen zijn hebben ook zo hun gevoel en associatie.
Het helderblauw staat voor rust, evenwicht, harmonie en orde. Het roept een
gevoel van eerlijkheid en loyaliteit op. Blauw geeft lucht en kan helpen bij
zelfexpressie; jezelf uiten en durven spreken.
Bij goud denken we aan prestatie en succes. Maar ook aan voorspoed, traditie,
slimheid en tevredenheid. Bovendien is het een positieve en opbeurende tint.
Tot slot hebben we, met een knipoog naar het oude lettertype, een herkenbaar speels lettertype gekozen om de naam
van de school in te vermelden.
We hopen hiermee wat meer inzicht te hebben in de keuze van ons nieuwe beeldmerk. Wij zijn ons er van bewust dat
smaken verschillen en dat niet iedereen enthousiast is over ons nieuwe beeldmerk.
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Wij zijn dat wel, en we hopen dat het nieuwe logo de komende jaren uitgroeit tot een herkenbaar, eigentijds en
vertrouwd beeld.

Team
Het herstel van juf Liss Koevoets gaat voorspoedig, maar zal nog enkele weken duren. De vervanging van Liss gebeurt
–zoals bekend- door juf Rani Dörr en meester Paul Verwegen.
Juf Marlou Asser is gelukkig weer zodanig opgeknapt dat zij na de herfstvakantie aan de slag mag.

Zo doen we het vanaf 27 september (even een herinnering)
Eerder hebben we u in een apart bericht geïnformeerd over de start van de schooldag vanaf 27 september. Fijn dat
iedereen daar zo goed aan meewerkt.
Wel vragen we nog even aandacht voor het feit dat we echt om 08:30 uur beginnen. Daarbij vragen we de ouders van
de groepen 3 t/m 5 die hun kind naar de klas begeleiden de toegang naar het lokaal vrij te houden en zodra hun kind in
de klas is de school te verlaten.

Na Schoolse Activiteiten (NSA)
We zijn heel blij dat er dit schooljaar weer Na Schoolse Activiteiten kun plaats vinden.
Juf Nel en meester Peter hebben weer een mooi aanbod kunnen samenstellen. U heeft hierover al apart informatie
ontvangen.

AVG Toestemming
In de vorige Nieuwsbrief schreven we hier al over.
Het lijkt er op dat niet iedereen dezelfde versie van Parro heeft geïnstalleerd waardoor het stappenplan om de AVG
voorkeuren in te vullen in sommige gevallen niet werkt.
Hieronder volgt een ander stappenplan om de AVG voorkeuren via Parro in te vullen.
 Ga naar het groepenscherm
 Tik op Privacy-voorkeuren.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter de naam van uw kind.
Naast deze manier (die onze voorkeur heeft) zijn er nog twee manieren om de AVG toestemming kenbaar te maken:
De tweede manier is het downloaden van het formulier van de website van de
school via deze link.
Op het formulier vult u eerst de naam van u kind, de geboortedatum en de
groep in.
Vervolgens geeft u op het formulier aan waarvoor De Frankendael
beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Tot slot ondertekent u het formulier en geeft het ingevulde formulier zo snel
mogelijk aan uw kind mee, om het bij de leerkracht in te leveren. Uiteraard kunt u het ook scannen en per mail
versturen naar administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
De derde manier is bij de administratie van de school een formulier ophalen.
U kunt dan (net als bij stap 2) het formulier invullen en weer op school weer inleveren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u nog akkoord bent met uw
verleende toestemming.
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 12 oktober was de schoolfotograaf op school.
Net als voorgaande jaren zullen de bestellingen plaats vinden d.m.v.
inlogkaartjes. We verwachten deze kort na de herfstvakantie op school,
waarna we ze aan de kinderen meegeven.

Nieuw MR lid stelt zich voor
Ik ben sinds kort lid van de medezeggenschapsraad (MR) en stel mij graag aan jullie voor. Ik ben Jojanneke van der
Toorn en samen met Niall O’Kelly trotse ouders van Sine (groep 5) en Lugh (groep 3).
In mijn werk als sociaal psycholoog hou ik mij bezig met vraagstukken rondom
diversiteit en inclusie op de werkvloer en in de maatschappij. Ik doe onderzoek
en geef les op dit vlak aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Ik
denk onder andere na over hoe organisaties hun beleid effectiever kunnen
inrichten zodat alle werknemers erbij horen en zichzelf kunnen zijn op het werk.
Ook voor onze school is het belangrijk dat alle kinderen gelijkwaardig behandeld
worden zodat zij een fijne schooltijd hebben en zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen. Door kritisch mee te denken over het beleid van de Frankendael
hoop ik daar als lid van de MR een steentje aan bij te kunnen dragen. Jullie input
als mede-ouders is daarvoor van groot belang omdat wij zelf niet alles zien en ervaren, en we jullie verschillende
perspectieven graag meenemen in ons advies. Schiet me dus gerust aan als je me bij school ziet lopen, of stuur een
mailtje naar MR.Frankendael@amosonderwijs.nl Ik heb er zin in!

Sportaanbod in de herfstvakantie
De gemeente Amsterdam/stadsdeel Oost organiseren in de herfstvakantie weer allerlei
sportactiviteiten. Als bijlage bij de aankondiging van deze Nieuwsbrief .vindt u het
programma/aanbod.
En ook deze link geeft extra informatie.

Bruna – Kinderboekenweek actie (Spaar mee voor onze schoolbieb)
Denkt u nog aan de Bruna kinderboekweekactie? Deze loopt t/m 17 oktober.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op
school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we
er samen voor zorgen dat de
kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Via deze link kunt u e.e.a. nalezen.

De Ouderraad (OR) zoekt nog 1 a 2 nieuwe leden.
Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben zich al enkele ouders aangemeld. Hartstikke fijn!
Onder het motto “Vele handen maken licht werk” zou het fijn zijn als er nog één of twee ouders de ouderraad komen
versterken.
De ouderraad bestaat uit een leuke groep ouders die zich graag inzet voor school. De activiteiten waarbij de ouderraad
school ondersteunt zijn onder andere Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheidsfeest groep 8 etc. Maar
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ook wordt in samenspraak met school, naar mogelijkheden gezocht om leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren.
Mocht u interesse hebben laat dit dan even weten aan de leerkracht van uw kind, of stuur een mailtje naar Nel Westra
(administratief medewerker) nel.westra@amosonderwijs.nl

Frankendael op social media
Dit schooljaar zijn we begonnen om wekelijks iets te posten op Facebook en Instagram. Benieuwd wat er zoal gepost
wordt?
Volg ons dan op:

Basisschool Frankendael

basisschool_frankendael

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober begint de wintertijd.
De klok gaat dan een uurtje achteruit.
Dat betekent ’s morgens wat sneller licht en ’s avonds eerder donker.
De wintertijd duurt tot 27 maart 2022.

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?
Dat de Frankendael ook op facebook en Instagram actief is?
Er hard gewerkt wordt om de website aan te passen?
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 15 oktober
 Studiedag AMOS (de kinderen zijn vrij)
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
 Herfstvakantie, de school begint weer op maandag 25 oktober
Maandag 1 november t/m vrijdag 5 november
 In deze week vinden de voortgangsgesprekken plaats
Dinsdag 2 november
 Digitale voorlichting overstap groep 8 naar VO (ouders hebben hier apart bericht over
ontvangen)
Maandag 8 november
 Informatieochtend voor nieuwe ouders
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:

Begin november
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