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Inititiatief van de leerlingenraad
De Frankendael heeft een leerlingeraad waarin leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 zitten. Ongeveer 1 x per maand komt de
leerlingenraad bij elkaar met begeleiding van Angela van Maurik
van KinderCampus.
De leerlingenraad geeft advies op schoolzaken, maar komt zelf
ook met punten ter bespreking/verbetering. Hierbij kan
ondermeer gedacht worden aan buitenspeelroosters,
duurzamheid, inrichting schoolplein of suggesties voor NSA
activiteiten.
In een eerdere vergadering heeft de leerlingenraad zich tot doel gesteld om in elke klas tenminste twee planten te
hebben. Ze zijn daarom op zoek naar potten, aarde, planten (die tegen een stootje kunnen) gieters enz.
Hiervoor hebben ze besloten de komende dagen actie voeren en te collecteren.
Mocht u een dezer dagen gevraagd worden een bijdrage te leveren, dan weet u wat de achtergrond hiervan is.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vieren wij de koningsspelen.
We beginnen met een ontbijtje in de klas. (geeft u uw kind(eren) wel het gebruikelijke pauzehapje en lunchpakket mee)
Vervolgens hebben de diverse groepen een eigen programma.
De kleuters zijn van 09:00 tot 10:00 druk bezig op het plein, de
speelzaal en de gymzaal.
De groepen 3 en 4 gaan slagballen in het Frankendaelpark
De groepen 5 en 6 gaan kennismaken met slagbal en/of tennis. De
groepen 7 en 8 gaan naar Jeugdland voor raften en vlotten
bouwen.
Het buitenprogramma is wel afhankelijk van het weer.
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Herdenking 4 mei
Op 4 mei 2022 van 10:00 tot 11:00 vindt de gemeentelijke herdenking van Amsterdam
plaats op De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 in de Watergraafsmeer.
Burgemeester Femke Halsema zal daarbij aanwezig zijn. Zij loopt aan het hoofd van de
stoet die voert langs een reeks indrukwekkende gedenktekens, het Geuzengraf, het
Buchenwald Monument, het Monument voor Gevallen Nederlandse Militairen, het
Monument voor de zes gefusilleerden, het Monument voor de Verzetsstrijders en de
Graven van de Geallieerden.
De gemeentelijke herdenking, een stille tocht, heeft een informeel karakter en is in het
bijzonder bedoeld voor Amsterdammers, maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.
Juffrouw Petra Seel en enkele kinderen vertegenwoordigen de Frankendaelschool. Zij zullen een krans leggen bij het
gedenkteken van de Canadese geallieerden.
U bent van harte welkom om dit plechtige moment bij te wonen

Sportdag
Op vrijdag 10 juni kunnen we eindelijk weer de beroemde Frankendael sportdag organiseren.
Wij zijn nog op zoek naar een flink aantal hulpouders om de groepjes/een activiteit te begeleiden.
U zich hiervoor opgeven via Parro.
De sportdag wordt gehouden op de velden van AV23

Loting en matching en eindtoets leerlingen groep 8
Vorige week donderdag (7 april) was een spannend moment voor de 8 e groepers en hun ouders. Toen konden zij
namelijk in het ouderportal van ELK/Kernprocedure zien op welke VO school zij ingeloot waren.
21 leerlingen zijn ingeloot op de 1e school van hun keuze, 4 leerlingen op de 2e voorkeursschool en 2 leerlingen zijn
ingeloot op hun 4e school van voorkeur.
Op woensdag 20 en donderdag 21 april werken de leerlingen van groep 8 aan hun eindtoets. Dit schooljaar is dat voor
het eerst de (digitale) DIA eindtoets in plaats van de CITO eindtoets. In een eerdere Nieuwsbrief hebben we hier al over
geschreven.

Schoolreis en schoolkamp
Op woensdag 25 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis
De groepen 1/2 gaan naar Oud Valkeveen
De groepen 3 en 4 gaan naar de Linnaeushof
De groepen 5 en 6 gaan naar het Archeon
Groep 8 gaat van maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei op schoolkamp naar Eerbeek. Op
woensdag 6 april was er een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van deze
groep.
Groep 7 gaat van 15 t/m 17 juni op schoolkamp naar fort Penningsveer (bij Haarlem)
De afzonderlijke groepen krijgen nog apart bericht (of hebben dit al gehad) met betrekking tot de voor hun groep
relevante informatie.

Team (Lief en Leed)
Op 6 april is juf Sabine van Dessel bevallen van een zoon. Zijn naam is Daaf. Moeder en zoon maken het goed.
Sinds maandag 4 april hebben we op school twee stagiaires die zich gaan oriënteren op een eventuele baan in het
onderwijs. Deze, mogelijk, toekomstige leerkrachten gaan onder leiding van twee van onze ervaren teamleden in de
praktijk aan de slag.
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Janneke Blom draait 4 dagen per week mee bij Jennifer de Haart in groep 3 en Jesper van Tol is drie dagen per week
aanwezig in groep 6 bij Marlou Asser.
Hieronder stellen zij zich voor:
Ik ben Janneke Blom, 44 jaar en ik woon in Amsterdam Oost. Ik heb een
relatie met Jasper en 2 bonusdochters van 16 en 18 jaar.
Jasper en ik gaan graag op reis en zijn zo veel mogelijk in ons strandhuisje
in IJmuiden aan Zee.
Ik loop regelmatig hard en doe elke week een yogalesje en daarnaast
spreek ik graag af met vrienden en gaan we regelmatig een avondje naar
een trancefeestje.
Ik heb 20 jaar in de zakelijke dienstverlening gewerkt waarvan 16 jaar bij
Randstad in verschillende rollen en geëindigd als procesmanager.
Eind 2021 heb ik besloten het roer om te gooien en gestart met het traject om als zij-instromer te
starten met de PABO. (#lievervoordeklas)
Hiervoor ben ik 5 april gestart met het werkervaringstraject waarbij ik 4 dagen in de week meeloop
en steeds meer zelfstandig les zal gaan geven.
Tegelijkertijd bouw ik mijn portfolio op en dan volgt in juni het geschiktheidsonderzoek van de PABO
en als ik dat goed afsluit kan ik in september starten als zij-instromer.
Ik ben heel blij dat ik dit in groep 3 van de Frankendaelschool mag doen!

"Ik ben Jesper van Tol en ik ben 32 jaar. Sinds dit voorjaar loop ik mee als stagiair bij groep 6 op de
Frankendaelschool. Het is mijn doel om in september van dit jaar met een opleiding tot
basisschoolleraar te beginnen. Dit ga ik doen via het zogenaamde zij-instroom traject. Dat betekent
dat ik voorheen ben opgeleid tot een ander beroep. Ik kom namelijk uit de marketing en horeca. Tot
een half jaar geleden woonde ik zelf ook nog op de Hogeweg, dus ik kende de school al van buiten.
Het is bijzonder om hier nu zelf rond te lopen als meester. Inmiddels woon ik met mijn vrouw en twee
kinderen in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop de komende tijd nog veel te leren van juf Marlou én de
leerlingen!”
Groet, Jesper

Avondvierdaagse: 30 mei t/m 2 juni 2022
Na 2 jaar geen avondvierdaagse te hebben gelopen i.v.m. Corona willen wij weer deelnemen aan de avondvierdaagse.
U heeft, als het goed is, hier al een apart bericht over gehad.
Petra en Frank Seel zijn de motor en organisatoren van de Frankendael deelname aan de Avondvierdaagse.
Er wordt 5 kilometer per avond gelopen. Kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 mogen alleen meelopen onder
begeleiding van een ouder/verzorger.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8.50 per persoon, dit is inclusief een medaille, iedere avond drinken een gezond koekje en
een mooie bloem op de laatste avond.
Het aanmeldstrookje kunt u, tezamen met het inschrijfgeld, voor 12 mei 2022 inleveren bij Petra Seel (peuters).
Na 11 mei kost de inschrijving € 10,00
Geen inschrijfformulier ontvangen? Bij juf Nel of meester Aliou zijn ze nog te krijgen.

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
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•
•
•
•
•

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 infomonitoren in de hal dagelijks bijgewerkt worden?
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 april
• Goede vrijdag
Maandag 18 april
• 2e Paasdag
Woensdag 20 en donderdag 21 april
• Eindtoets groep 8
Vrijdag 22 april
• Koningsspelen
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 april
• Studieweek, de leerlingen zijn vrij
Woensdag 27 april
• Koningsdag
Zaterdag 30 april (op of omstreeks deze datum)
• Einde van de Ramadan
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei
• Meivakantie
Maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei
• Schoolkamp groep 8
Woensdag 25 mei
• Schoolreis groepen 1 t/m 6
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
• Hemelvaart
Maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni
• Avondvierdaagse
Maandag 6 juni
• 2e Pinksterdag
Vrijdag 10 juni
• Frankendael sportdag (bij AV23)
Woensdag 15 juni t/m vrijdag 17 juni
• Schoolkamp groep 7
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
•
Medio mei
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