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Wat waren het hectische weken! 
 
We maken er samen het beste van, maar realiseren ons dat deze periode voor leerlingen, ouders en medewerkers van 
de school onrustig verloopt. Het aantal zieke of in quarantaine verblijvende leerlingen en medewerkers, maakt de 
organisatie van het onderwijs tot een stevige puzzel, die niet altijd opgelost kan worden. 
 
We verwachten dat deze situatie, ook gezien het hoge aantal besmettingen, wellicht nog even aan zal blijven. Via deze 
weg willen wij ouders bedanken voor het getoonde begrip en de inspanning om er samen het beste van te maken. Wij 
houden u op de hoogte van ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. 
 

 

Rapportgesprekken 
 
Na de voorjaarsvakantie (van 1 t/m 7 maart) staan de rapportgesprekken gepland. 
 
Ook deze keer zullen we de gesprekken nog digitaal te voeren. De leerkrachten zullen u 
via Parro laten weten hoe en wanneer u zich kunt aanmelden voor een gesprek. 
Het kan zijn dat in een enkel geval een fysieke ontmoeting gewenst is. Leerkracht en/of 
IB zullen u dan inlichten. 
 
Hoewel de voorkeur uit blijft gaan naar een persoonlijk gesprek, hopen we door 
bovengenoemde maatregel het aantal contactmoment van leerkrachten te 
verminderen. De verwachting is dat we daardoor de kans op uitval/quarantaine van een 
leerkracht (en de daaruit voortkomende gevolgen) te kunnen beperken. 
 

 

Rapporten, groep 1/2  
 

Graag stellen we u op de hoogte dat we in groep 1 en 2 met een nieuw rapport gaan werken. 
 
Bij de kleuters wordt doelgericht gewerkt, middels het registratiesysteem ‘Inzichtelijk’. Hierover 
bent u eerder dit schooljaar geïnformeerd. 
Wij zullen vanaf nu voor de kleuters het rapport gaan gebruiken dat bij dit programma hoort. 

Vooraan in het rapport treft u de leeswijzer voor de ouders. 
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Werkzaamheden Watergraafsmeer (Middenmeer Noord) 
 
Zoals we al eerder schreven zullen er in de komende jaren in de wijk ingrijpende werkzaam plaatsvinden aan de kabels, 
leidingen, riolen en het herprofileren van straten en wegen. Voor het hele traject is ruim drie jaar uitgetrokken. 
 

De werkzaamheden worden opgeknipt in deelplannen. Onlangs zijn de 
eerste werkzaamheden (het inrichten van een werkterrein aan het 
Galileiplantsoen) begonnen. 
Vervolgens is een start gemaakt met het aanleggen van een tijdelijk fietspad 
langs de Linnaeuskade. Deze weg wordt omgebouwd tot een fietsstraat. Die 
werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren. 
 
Voor de zomervakantie wordt ook een begin gemaakt met de 
werkzaamheden aan de Mr. P.N. Arntzeniusweg tussen de Linnaeuskade en 
de Hogeweg. Wanneer dit precies zal zijn laat de aannemer ons tijdig weten. 
De toegang tot de school via het blauwe hek via deze genoemde weg zal 
gedurende die periode een aantal keren wisselen en autoverkeer zal niet of 
beperkt mogelijk zijn. 
 
Vanwege de werkzaamheden zal er regelmatig zwaar verkeer door de wijk 
rijden. In verband met de veiligheid en drukte zal de aannemer (Dura 
Vermeer) dit tussen 08:00 uur en 09:00 uur zo veel mogelijk beperken. Ook 
als de scholen uitgaan zullen ze hier rekening mee houden. 
De aannemer zal voor de hoogste groepen van de basisscholen in de wijk 
een veiligheidsles verzorgen. 

 
In een volgende Nieuwsbrief zullen we een link geven waarop u zelf informatie over het project kunt vinden. U kunt ook 
app “de BouwApp” downloaden waar onder “Groot onderhoud Middenmeer Noord” ook informatie te vinden is.  
 

 

OKT Amsterdam, Webinar “Rebellie, op weg naar de pubertijd” 
 
Op 15 maart organiseert het OKT Amsterdam een Webinar met dr. Martine Delfos "Rebellie, op weg naar de puberteit" 
Dit gratis webinar is vooral bedoeld voor ouders, verzorgers van leerlingen uit de groepen 7 en 8. Het Webinar begint 
om 20:00 uur en duurt 1 ½ uur. 
Dit webinar is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, de Jellinek Preventie en OKT 
Amsterdam-Zuid.  
 
In de bijlage die u via deze link kunt vinden staat meer informatie en het email-adres waarop u zich aanmelden. 
 
Hartelijke groeten,  
Elly Baartscheer, e.baartscheer@oktamsterdam.nl 
Sandra de Vries, s.a.devries@oktamsterdam.nl 
 

 

Studie- werkweek 
 
Tijdens een studieweek zijn de teamleden op hun normale werkdagen aanwezig. Soms is het vanwege het programma 
nodig dat zij op een andere dag of een extra dag aanwezig zijn.  
In deze studieweek is het team onder meer bezig (onder leiding van een externe orthopedagoog) met het maken van 
groeps- en schoolanalyses. Tevens wordt er gewerkt aan het schrijven van de rapporten.  
Verder is er een studiedag “Executieve functies” waarbij het team door een externe wordt begeleid. 
(Wat zijn executieve functies? 

Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast 
gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het 
doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken 
die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige 

effecten.)  
Op vrijdag vindt een hele dag basistraining SHV/BHV (School Hulp Verlening) plaats. 
  

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/Nieuwsbrief-6-bijlage-webinar-15-maart-2022.pdf
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/Nieuwsbrief-6-bijlage-webinar-15-maart-2022.pdf
mailto:s.a.devries@oktamsterdam.nl
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Team (Lief en Leed) 
 
Vervanging juf Sabine 
De vervanging van juf Sabine is gelukkig toch nog goed gekomen. Na de kerstvakantie is juf Janien Galle op maandag en 
dinsdag in de groep. Juf Kim Nieuwenkamp geeft de overige dagen les in groep 1/2b. Sabine is wel op school, maar mag 
vanwege de Covid-regels, tot haar zwangerschapsverlof, niet meer voor de klas 
 
Afwezigheid meester Frank 
Meester Frank de Boer is thuis vanwege ziekte. De vervanging van Frank gebeurt door juf Merel Dijkstra en meester 
Peter Hommersom. 

 
 

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? 

• De website inmiddels aangepast is? 

• 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 14  februari t/m vrijdag 18 februari 

 Studieweek, de leerlingen zijn vrij. 
Maandag 14  februari en dinsdag 15 februari 

 Definitieve adviesgesprekken groep 8 
Maandag 21  februari t/m vrijdag 25 februari 

 Voorjaarsvakantie 
Dinsdag 1 maart t/m maandag 7 maart 

 Rapportgesprekken 
Maandag 7 maart 

 Informatie ochtend voor nieuwe ouders 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio maart 
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