
 

 

Pagina 1 van 3 

 

 

 
Deze keer in de Nieuwsbrief 
NSCCT een andere kijk op leerlingen 

 Schoolplein, hulp gevraag van een “groen- en speelpleindeskundige”  

 Naschoolse activiteiten 

 Muziekonderwijs 

 Pasen 

 Aanwezigheid administratie 

 Brengen en halen 

 Schooltandarts 

 Team (lief en leed) 

 Zomertijd 

 Wist u dat  

 Agenda 
 

 

NSCCT een andere kijk op onze leerlingen. 
 
Als school zijn we continue bezig onze leerlingen te volgen in hun ontwikkeling en we werken daarbij met de meest 
moderne manier van toetsen. Zo hebben we gekozen voor de adaptieve toetsen van DIA om hen bij de M (midden) en 
de E (eind)  toetsen te volgen met deze methode onafhankelijke toets. 
 
Daarnaast willen we ook de NSCCT gaan afnemen ( Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test  in groep 6. Wat houdt 
dit in: 
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen, en presteren onder hun niveau. 
De NSCCT helpt deze leerlingen op te sporen en geeft de school een betrouwbare en valide indruk van het 
leerpotentieel van de leerlingen. Deze toets wordt, nu nog op papier, afgenomen maar toegevoegd aan de cognitieve 
toetsen van DIA zodat krijgen we een totaalbeeld van onze  leerlingen krijgen. 
 
Wat levert het ons als school op: 

 Het signaleren van onderpresteren 

 Een objectieve 'second opinion' over wat de leerlingen kunnen 

 Een indicatie van de additionele waarde van hun onderwijs 

 Een beter gefundeerd schooladvies. 
 
We hebben gekozen voor groep 6 omdat we dan nog twee jaar hebben de leerling te helpen en te begeleiden op die 
onderdelen die dat nodig hebben. 
 

 

Schoolplein 
 
We zijn volop bezig met het voorbereiden van een subsidieaanvraag voor het 
vergroenen en uitdagender maken van het schoolplein.  
Naast twee ouders (Miriam Spierings en Eveline Keizer) die ruime ervaring hebben 
met het proces van subsidieaanvragen, zoeken we nog naar een ouder (tuin- of 
landschapsarchitect) die ervaring heeft met beplanting en/of groenontwerpen om 
ons van advies te kunnen dienen. 
Interesse? Stuur even een mailtje naar directie.frankendael@amosonderwijs.nl of 
loop even langs bij Edith of Gertjan. 

mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
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Naschoolse activiteiten (en aanmelden) 
 
We zijn blij dat er weer activiteiten worden aangeboden voor onze leerlingen na schooltijd. Afgelopen periode ontving 
u al informatie over de beschikbare programma's en hoe u uw zoon/dochter hiervoor kunt aanmelden. Houdt u rekening 
met de eigen bijdrage? 
Voor alle leeftijdscategorieën zijn er leuke activiteiten gepland. Deze vrijdag sluit de eerste aanmeldronde. U kunt het 
formulier invullen en afgeven bij de administratie of een e-mail sturen naar: nel.westra@amosonderwijs.nl of 
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl.  
Aanmeldformulier niet gekregen of kwijt? Via deze link kunt u het downloaden. 
 

 

Muziekonderwijs 
 

In alle groepen is Muziekschool Amsterdam weer gestart met het verzorgen van 
muziekonderwijs. Wij ervaren dit aanbod als een verrijking en zien dat de kinderen erg genieten 
van de lessen die zij geven en de muziek die zij meenemen. In het verlengde van dit aanbod 
bezochten de groepen 3, 4, 7 en 8 een voorstelling in het  Muziek Gebouw aan het IJ. Dank aan 
de ouders die als begeleider met ons mee waren.  

 
 

Pasen 
 
U ontvangt binnenkort in een apart bericht informatie over de Paasviering op school. 
 

 

Aanwezigheid administratie 
 

Nel Westra, onze administratief medewerkster, is op dinsdag fysiek aanwezig op onze school. 
Alle andere dagen is zij telefonisch (020 694 6658) en per e-mail (nel.westra@amosonderwijs.nl 
of info@frankendaelschool.nl) te bereiken. Mocht u haar dus persoonlijk willen spreken, dan 
kunt op dinsdag een afspraak met haar maken.  

 
 

 

Brengen en ophalen 
 
Alle leerlingen mogen weer gebracht en gehaald worden via ons schoolplein aan de achterzijde van het gebouw. (ingang 
via het blauwe hek aan de Meester P.N. Arntzeniusweg)  
Het is fijn dat we u de afgelopen weken weer op het plein en in school mochten begroeten. 
 

 

Schooltandarts 
 
Van 23 maart tot 7 april is de schooltandarts weer op school. Er worden alleen kinderen 
behandeld die door hun ouders zijn aangemeld. 
 

 

Team (Lief en Leed) 
 
Afwezigheid meester Frank 
Meester Frank de Boer is helaas nog thuis vanwege ziekte. De vervanging van Frank gebeurt door juf Merel Dijkstra, 
meest Yahya Bekkaoui en meester Peter Hommersom. 
 

 

Zomertijd 

 

In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart begint de zomertijd.  
De klok gaat dan een uurtje vooruit.  Dat betekent dat het ’s morgens nog wat langer donker 

blijft en ’s avonds is het langer licht. De zomertijd duurt tot 30 oktober 2022.  

  

mailto:administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2022/03/Inschrijffformulier-NSA-Frankendael-HW-2021-2022-blok-2.pdf
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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 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  
 
Vrijdag 18 maart 

 Studiedag, (AMOS) de leerlingen zijn vrij. 
Vrijdag 15 april 

 Goede vrijdag 
Maandag 18 april 

 2e Paasdag 
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 april 

 Studieweek, de leerlingen zijn vrij 
Maandag 2 mei t/m  vrijdag 6 mei 

 Meivakantie 
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 

 Hemelvaart 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio april 
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