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Schoolkamp groep 7
Na de schoolreizen van de groepen 1 t/m 6 op 25 en het schoolkamp van groep 8 in de week van
16 mei is het deze week de beurt aan groep 7.
Van 15 t/m 17 juni gaan zij (helemaal op de fiets!) op schoolkamp naar fort Penningsveer (bij
Haarlem)

Sportdag
Wat was het fijn om na twee jaar weer een Frankendael sportdag te kunnen
hebben op de velden van AV23.
Veel juffen en meesters waren al om kwart voor zeven aanwezig om te helpen.
Ook de ouderraad was al vroeg bezig met voorbereidingen.
Om 08:30 uur was alles gereed en kon meester Peter beginnen met een
gezamenlijke “warming-up”.
Mede dankzij de hulp en inzet van veel ouders was de dag een groot succes.
Bedankt!
Via Parro en Facebook heeft u vast wel wat sportieve beelden voorbij zien komen.

De samenstelling van het schoolteam in schooljaar 2022-2023
We zijn blij u dat we in deze tijd van een steeds groter wordend lerarentekort in de grote steden u in een tijdig
stadium te kunnen melden dat de formatie voor het komende schooljaar in grote lijnen rond is!
In onderstaand –voorlopig- overzicht ziet u hoe het schoolteam volgens jaar is samengesteld. Er zullen mogelijk nog
wat veranderingen in werkdagen plaatsvinden. In een volgende Nieuwsbrief komen we hier op terug.

Groep 1/2a
Groep 1/2b*
Groep 1/2c
Groep 3
Groep 4

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Wies Compiet
Sabine van Dessel
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Janneke Blom

Wies Compiet
Sabine van Dessel
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Janneke Blom

Wies Compiet
Kim Nieuwekamp
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Paul Verwegen

Wies Compiet
Kim Nieuwekamp
Sally Jansze
Jennifer de Haart
Paul Verwegen

Samira van Erp
Kim Nieuwekamp
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Janneke Blom
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Groep 5
Groep 6
Groep 7 **
Groep 8

Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Vacature #
Marieke Hessels
Samira van Erp***
Annelies van Esterik***
Laura van Gils***
Nel Westra
Alliou Diallo
Edith Tjaden ***
Gertjan Bart***

Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

vakdocent bewegingsonderwijs
intern begeleider
intern begeleider
intern begeleider
orthopedagoog
administratie
conciërge
directeur
adj. directeur

Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Steven Schilp
Marlou Asser
Merel Dijkstra
Paul Verwegen

dagen nog te bepalen
dinsdag, woensdag
maandag t/m donderdag
maandag t/m woensdag
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Nel werkt deels thuis en dinsdag op school
maandag, woensdag, vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m donderdag

* Sabine van Dessel heeft tot de herfstvakantie ouderschapsverlof en wordt vervangen door Kim Nieuwenkamp
** Merel Dijkstra zal komend schooljaar wat minder op de Frankendael zijn, omdat zij een taak heeft aangenomen
bij het schoolbestuur van AMOS m.bt. het opleiden een begeleiden van nieuwe leerkrachten.
*** Deze collega’s zijn ook werkzaam op IKC Frankendael
# Mochten er ouders/verzorgers zijn die in hun omgeving iemand kennen met een ALO bevoegdheid, die mogelijk
geïnteresseerd is in een baan op de Frankendael, dan horen we dit graag!!
Nieuw op school zijn de volgende leerkrachten:
• Phylicia Sapoen (groep 7) maakt de overstap van AMOS-school de Nautilus Flevohof naar de Frankendael. In één
van de volgende Nieuwsbrieven stelt Phylicia zich kort aan u voor.
• Steven Schilp (groep 6) Net als Phylicia zal hij zich in een volgende Nieuwsbrief aan u voorstellen.
• Janneke Bloem (groep 4) loopt draait sinds april mee in groep 3. Janneke is dus voor de toekomstige 4 e groepers al
een bekend gezicht.
• Laura van Gils werkt momenteel op IKC Frankendael als leerkracht en orthopedagoog. Laura heeft ook lesgegeven
in de AMOS unIQ groepen.
In bovenstaand overzicht mist u een aantal namen. Deze collega’s gaan helaas de Frankendael verlaten. We vinden
het heel jammer om afscheid van hen te nemen, maar we begrijpen hun overwegingen.
• Peter Hommersom verlaat na 16 jaar de Frankendael. Peter heeft er voor gekozen om in de omgeving van zijn
woonplaats aan de slag te gaan. Hierdoor gaat hij in de zelfde regio werken als zijn vrouw en kinderen waardoor
ook zijn vakanties gelijk zijn met die van zijn gezin.
• Bertine van Rooij verhuist binnenkort naar een grotere woning ten oosten van Utrecht. De reistijd naar Amsterdam
wordt hierdoor dermate lang (1 uur en 15 minuten), dat Bertine er voor gekozen heeft om na de zomervakantie in
de omgeving van Utrecht aan de slag te gaan. Verder geldt ook voor Bertine dat hierdoor vakanties van haar en
haar kinderen beter op elkaar zijn afgestemd.
• Laila Miedema heeft er voor gekozen om na de geboorte van haar dochter niet meer full-time te willen werken en
te kiezen voor een loopbaan in haar woonplaats Haarlem.
• Frank de Boer heeft aangegeven na de zomervakantie elders te gaan werken.

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)
Op 31 mei kwam de MR weer bij elkaar om over het schoolbeleid te spreken. Dit keer stonden verschillende
onderwerpen op de agenda. Over de vakantieplanning voor komend jaar bent u reeds per mail geïnformeerd; In plaats
van twee weken voorjaarsvakantie, zoals in voorgaande jaren, is er voor een evenrediger verdeling over het jaar
gekozen: één week voorjaarsvakantie en een week vakantie eind juni (na afname van de DIA toetsen). Daarnaast zijn
het werkverdelingsplan en de schoolgids vastgesteld, en presenteerde Edith Tjaden hoe zij de onderwijskwaliteit in de
gaten houdt door tweemaal per jaar een interne audit uit te voeren. Ook zijn de zorgen van ouders van groep 7
gedeeld over de vele docentwisselingen en opsplitsingen naar andere groepen sinds januari.
De volgende vergadering is op 22 juni. In een volgende Nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de vergaderdata in het
nieuwe schooljaar.

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023
Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Herfstvakantie,
17 oktober t/m 21 oktober 2022
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Kerstvakantie,
Voorjaarsvakantie,
Goede Vrijdag en Pasen,
Koningsdag,
Meivakantie,
Hemelvaart,
Pinksteren,
Zomervakantie,

26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari t/m 3 maart 2023
7 april t/m 10 april 2023
27 april 2023
1 mei t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten. De kinderen zijn vrij
Studie- werkdag,
dinsdag 15 november 2022
Studie- werkdag,
woensdag 1 februari 2023
Studie- werkdag,
maandag 24 april 2023
Studie- werkdag,
dinsdag 25 april 2023
Studie- werkdag,
woensdag 26 april 2023
Studie- werkdag,
vrijdag 28 april 2023
Studie- werkdag,
donderdag 11 mei 2023
Studie- werkweek,
26 juni 2023 t/m 30 juni 2023
Na de sportdag op vrijdag 2 juni zijn de kinderen rond 12:30 uur vrij

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023
Donderdag 1 september t/m woensdag 7 september
Dinsdag 13 september
Maandag 26 september
Woensdag 3 oktober
Dinsdag 25 oktober
Dinsdag 8 november
Maandag 14 november t/m vrijdag 18 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 2 december
Dinsdag 6 december
Donderdag 22 december
Maandag 16 januari
Dinsdag 17 januari
Donderdag 9 februari t/m dinsdag 14 februari
Dinsdag 21 februari
Maandag 20 maart
Dinsdag 4 april
Donderdag 6 april
Dinsdag 18 en woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april
Maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei
Dinsdag 23 mei
Dinsdag 30 mei
Vrijdag 2 juni
Maandag 5 juni
Maandag 12 juni
Woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli t/m dinsdag 11 juli
Vrijdag 14 juli
Dinsdag 18 juli

Kennismakingsgesprekken
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Start van de week tegen het pesten
Start van de Kinderboekenweek, Dag van de leerkracht
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Schoolfotograaf
Voortgangsgesprekken
Schoen zetten
Sinterklaasviering op school
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Kerstviering
Start toetsweek M-toetsen
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Rapportgesprekken / definitieve adviesgesprekken (8)
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Week van de Lentekriebels
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Paasontbijt
Eindtoets groep 8 (onder voorbehoud)
Informatieavond schoolkamp groep 8
Koningsspelen
Schoolkamp groep 8
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Informatieavond schoolkamp groep 7
Sportdag (leerlingen zijn rond 12:30 uur vrij)
Start toetsweek E-toetsen (groep 7)
Start toetsweek E-toetsen (groepen 3 t/m 6)
Schoolkamp groep 7
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Rapportgesprekken (1 t/m 6) voorl. advies gesprekken (7)
Pleinfeest
Afscheid groep 8

Dit overzicht is nog niet geheel compleet.
Via de Nieuwsbrief, website en Parro houden we u op de hoogte van de meest actuele zaken.
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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 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
Woensdag 15 juni t/m vrijdag 17 juni
• Schoolkamp groep 7
Vrijdag 24 juni
• Studie- taakdag team (de kinderen zijn vrij)
Vrijdag 1 juli
• Pleinfeest
Maandag 4 juli t/m donderdag 7 juli
• Rapportgesprekken
Dinsdag 12 juli
• Afscheid groep 8, aanvang 19:00 uur
Vrijdag 15 juli
• Studie- taakdag team (de kinderen zijn vrij, hun zomervakantie is begonnen)
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus
• Zomervakantie
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
• Medio eind juni/begin juli
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