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Deze keer in de Nieuwsbrief 
 Ouders bedankt! 

 Team (lief en leed) 

 Gezond trakteren 

 Het Amsterdamse lerarentekort 

 Het leerkrachtentekort op de Frankendael 

 Terugblik Sinterklaas en een mooie film 

 Kerstontbijt 

 Start Kleine Wereld - IKC Frankendael  

 Wist u dat  

 Agenda  

 
 

Ouders bedankt! 
 

Via deze weg willen wij als directie van de school, ook namens alle 
collega’s, hartelijk danken voor uw inzet en flexibiliteit gedurende 
dit bijzondere jaar. We realiseren ons dat enkel door een 
gezamenlijke inspanning het mogelijk is geweest om het onderwijs 
zo goed als mogelijk te kunnen blijven organiseren. Uw hulp daarbij 
wordt zeer gewaardeerd. 

 
 

Team (Lief en Leed) 
 
Vervanging juf Sabine brief. 
Zoals wij eerder communiceerden wordt juf Sabine per ingang van het nieuwe kalenderjaar vervangen i.v.m. haar 
zwangerschap. De eerder aangestelde vervanger heeft zich, zonder opgaaf van reden, teruggetrokken. Hoe de 
vervanging van juf Sabine zal plaatsvinden, maken we op een later tijdstip bekend. 
 
Afwezigheid meester Yahya 
Meester Yahya is vorige week, buiten zijn schuld, betrokken geweest bij een auto-ongeluk. Het is op dit moment niet 
duidelijk wanneer hij zijn werkzaamheden weer kan hervatten. Wij wensen hem een goed herstel en hopen hem weer 
snel te zien. 
 
Afscheid juf Liss 
Per 01-01-22 zal juf Liss onze school verlaten. Na haar operatie bleek het fysiek een te zware opgave te zijn om haar 
lesgevende taken weer op te pakken en heeft zij de dappere keuze gemaakt om andere werkzaamheden buiten onze 
organisatie aan te gaan. Wij wensen haar daarbij veel plezier en succes. 
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Gezond trakteren 
 
Wanneer een leerling jarig is, mag deze natuurlijk trakteren. Hierbij hanteren we op school een 
gezond beleid Dit houdt in dat we gezond trakteren. Wel dringen we er op aan om de traktatie 
te beperken tot één gezonde snack zoals een appel of mandarijn. In plaats van een traktatie is 
een gezelschapsspel voor de groep of iets voor het buitenspelen ook een leuk alternatief. 
Ongezonde traktaties worden mee naar huis gegeven. 

 
 

Het Amsterdamse Lerarentekort 
 

Onze bestuurder, Jonne Gamaers, heeft recentelijk de volgende oproep gedaan aan 
het kabinet, die wij hier met u willen delen: “Het lerarentekort in het basisonderwijs 
in Amsterdam is gestegen naar 15%. Ondanks alle (goede) maatregelen die in de stad 
genomen zijn via het Noodplan Lerarentekort Amsterdam. We kunnen dit niet (meer) 
in de stad alleen oplossen; de landelijke overheid is aan zet. Er moet, vooral in de 
rand- en arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten, nog veel gebeuren. Het nieuwe 
kabinet kan en mag dit niet negeren. Het lerarentekort ondermijnt alle noodzakelijke 
ambities om de onderwijskwaliteit te verhogen” 

 
 

Het leerkrachtentekort op de Frankendael 
 
Ook op onze school merken we de impact van het leerkrachten tekort. Het lukt ons vooralsnog om het dagelijkse 
onderwijs adequaat te verzorgen en alle groepen te bezetten. Tegelijkertijd moeten ook wij erkennen dat wij kwetsbaar 
zijn en onverwachte (langdurige) uitval mogelijk niet meer goed kunnen opvangen. 

 
 

Terugblik Sinterklaas en leuke film 
 

Met dank aan een zeer toegewijde Sinterklaascommissie en ondersteunende ouderraad, kijken we 
terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. De kinderen hebben een fijne dag gehad en zichtbaar 
genoten van de Sinterklaasfilm van het team. Eerder ontving u de link om deze film, waarvan 
Meester Peter de eindmontage heeft verzorgd, terug te kijken.  
Ook waren door de kinderen uit de bovenbouwgroepen prachtige surprises en mooie gedichten 
gemaakt. 

Wat fijn dat na het Sinterklaasfeest de school door ouders direct is omgetoverd naar een fijne Kerstsfeer. 

 
 

Het Kerstontbijt (herhaling) 
 
Aanstaande  vrijdag (17-12) is het Kerstontbijt in alle groepen. Leerlingen nemen een zelf versierde 
ontbijtlunch mee en een Kerstwens voor een andere leerling. We maken er een gezellige ochtend 
van. De schooldag eindigt op de gewone tijd. 

 
 

Start Kleine Wereld - IKC Frankendael 
 

Deze week start Kleine Wereld met haar Kinderdagverblijf en 
het aanbod van buitenschoolse opvang op onze locatie IKC 
Frankendael (Laing’s Nekstraat) 
Hieronder introduceren zij zichzelf en nodigen u van harte uit 
om een keer te komen kijken. 

 

https://sites.google.com/view/sinterklaasfrankendael/homepage
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Bij De Kleine Wereld snappen we dat opvang veel meer is dan opvang alleen. De ontwikkeling van een kind gaat continu 
door, dus werken we allemaal samen. Op een manier waar plezier voorop staat, voor het kind, hun ouders én onze 
medewerkers. 
 
De Kleine Wereld is een vertrouwde plek waar het kind graag naartoe gaat. Waar het kan zijn wie het is en wie het wil 
worden. Onze medewerkers kiezen wij met de grootste zorg. Zij vormen de kern van onze wereld. Onze medewerkers 
hebben oog voor het kind, passie voor hun werk en zijn trots op ‘hun’ kinderen. 
 
Als je bij ons binnenloopt moet het meteen goed voelen, het moet kloppen. Het is een gevoel dat misschien moeilijk te 
omschrijven is, maar je weet wat wij bedoelen als je het hebt ervaren. Alleen met die klik kunnen wij de opvang verzorgen 
die bij jullie past. We zijn ons er van bewust dat een vertrouwensrelatie moet groeien. En toch moet je vanaf moment 
één je kind met een gerust hart durven achterlaten bij een van onze medewerkers. 
 
Kom je een keer langs? We laten je graag zien hoe we dat doen. 
 
Mail of bel gerust om een afspraak te maken via: planning@dekleinewereld.nl of 020-4120633. 
 
Meer informatie vindt u ook op: https://dekleinewereld.nl/ 

 
 

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 17 december 

 Kerstviering op school 
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 

 Kerstvakantie 
Maandag 17 januari 

 Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Maandag 24 januari 

 Start toetsperiode M-toetsen 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio januari 
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