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Het schooljaar zit er op en hopelijk kan iedereen genieten van een fijne vakantie.
Gelukkig konden we dit schooljaar weer afsluiten met twee evenementen die de vorige jaren
vanwege Corona niet mogelijk waren.
Op 1 juli was het Frankendael Pleinfeest. Naast een presentatie van elke klas was er ook ruim
aandacht voor het afscheid van meester Peter Hommersom. Op initiatief van de Ouderraad werd
het schoolplein voorzien van een bord met zijn naam.
Vervolgens was er ruim tijd om met elkaar bij te praten en de inhoud van de picknickmanden te
verorberen.
Op 12 juli was het afscheidsfeest van groep 8. In een geweldige, door hen zelf bedachte musical,
waarin de kip centraal stond, speelden ze de sterren van de hemel. Na de pauze, waar de Ouderraad
zorgde voor hapjes en drankjes, was het tijd voor het officiële gedeelte en de uitreiking van de
oorkondes. Zelfs een leerling die, vanwege Corona-quarantaine, thuis moest blijven kon dankzij een
slimme truc van de meesters Paul en Yahya toch meekijken en zijn oorkonde ophalen.
Hartelijk dank aan de ouders die geholpen hebben bij dit afscheidsfeest. Mede dankzij jullie was het
een groot succes!

Dit zijn de nieuwe teamleden.
We zijn blij u te kunnen melden dat we als opvolger van meester Peter Hommersom Danique Soddemann hebben
kunnen benoemen om de gymlessen in het volgende schooljaar te verzorgen. In een volgende Nieuwsbrief stelt
Danique zich aan u voor.
Hieronder stellen de nieuwe teamlden wiens namen we in de vorige Nieuwsbrief al noemden, zich even kort voor. In
het nieuwe schooljaar kunt u vast wat uitgebreider kennismaken met deze collega’s.
Beste ouders,
Ik ben Laura van Gils en ik kom volgend schooljaar drie dagen op de Frankendael werken als
orthopedagoog. Ik ga me onder anderen bezighouden met de plusgroepen en extra begeleiding
geven aan kinderen die dat goed kunnen gebruiken. Dit zal ik gaan combineren met mijn werk op het
IKC Frankendael, waar ik tot nu toe voornamelijk les heb gegeven aan een UnIQ groep (voltijds
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen), maar ook in alle andere groepen voor de klas gestaan en
kinderen buiten de klas extra begeleiding heb gegeven. De dagen waarop ik aanwezig zal zijn op de
Frankendael is nog onbekend. Zodra dit duidelijk is, zullen wij dit met u communiceren. Voor nu wens
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ik iedereen een hele fijne vakantie en heb ik er zin in om u na de vakantie allemaal te mogen ontmoeten en samen aan
de slag te gaan!
Groetjes Laura
Beste ouders en leerlingen van de Frankendaelschool,
Ik stel mij graag aan jullie voor: ik ben Steven en word komend schooljaar de leerkracht van groep 5.
Naast de cognitieve vakken vind ik de creatieve en muzikale ontwikkeling van kinderen heel
belangrijk. Met veel plezier heb ik al kennis mogen maken met de kinderen, een aantal collega’s en
enkele ouders. Ik heb veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen!
Steven Schilp
Hoi ouders van de Frankendaelschool
Ik ben juf Phylicia! Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn man en onze 2 kindjes in Almere. Vanaf het nieuwe
schooljaar ben ik op de Frankendael te vinden als juf van groep 7. Dit schooljaar werkte ik op de AMOS school de
Nautilus.
Ik kijk ernaar uit om alle kinderen te ontmoeten en op de Frankendael te werken. Tot na de vakantie!
Groetjes Phylicia

De leerlingenraad van basisschool Frankendael
Op de Frankendael is een leerlingenraad. In de leerlingenraard zitten kinderen uit
de groepen 5 t/m 8
Ongeveer 1 x per 6 weken komt de leerlingenraad bij elkaar.
Ze bespreken ideen die mogelijek uitgvoerd kunnen worden of waarvan ze vinden
dat die anders zouden kunnen.
De leerlingenraad wordt begeleid door Angela van Maurik van Junior Campus. In
principe komt er tijdens een vergadering ook altijd iemdan van de schoolleiding
even langs als de raad vergadert.
De leerlingenraad levert ook een vertegenwoordiger voor de AMOS
leerlingenraad die 3-4 keer per jaar vergadert.
Hieronder een verslagje van de raad van hun bezigheden in dit schooljaar.
We zijn dit jaar bezig geweest met logo's voor de papierbakken te maken en we hebben deze zelfgemaakte logo's op
alle papierbakken in de school geplakt. Het bleek namelijk, dat niet iedereen wist, dat het papierbakken waren!
Nu zijn we bezig met plantjes voor alle klassen te krijgen. We hebben hiervoor al 45 euro gedoneerd gekregen en
hopen op nog 10 euro om zo leuke plantjes in de klassen te kunnen zetten! U kunt ook nog plantenpotjes of potgrond
doneren!
Ook willen we graag EHBO-lessen voor alle bovenbouw groepen. We hebben uitgezocht via welke organisatie we dit
kunnen krijgen en hopen dat het volgend jaar gaat lukken!
Groetjes van de leerlingenraad; Sine en Nadine uit groep 5, Serra-Lou en Abel uit groep 6, Evi en Siem uit groep 7 en
Fenna en Siep uit groep 8

Tennis
Afgelopen Koningsspelen zijn de groepen 5 en 6 op het tennispark Linnaeushof geweest voor een tennis clinic. Dit was
een groot succes en er was veel enthousiasme.
Daarom plaatsen wij eenmalig een bericht in de nieuwsbrief om de tenniskampen onder de aandacht te brengen. Bij
deze kampen hoef je nog geen lid te zijn, maar kunnen de kinderen het op deze manier een keer proberen.
TENNISCAMPS BIJ JOU IN DE BUURT- DOE JIJ OOK MEE?
Op tennispark Linnaeushof worden er deze zomer drie tenniskampen georganiseerd. Tenniservaring is niet nodig en
iedereen tussen de 6 en 13 jaar kan hier aan meedoen. Dus ga jij voor een SPORTIEVE en LEUKE zomer?
Check onze website of app ons voor meer informatie
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De kampweken op een rij:
18-22 juli - 1e week zomervakantie
25-29 juli - 2e week zomervakantie
22-26 aug - 6e week zomervakantie
contact met TENNISCAMPS
E-mail: tenniscamps@drive-itt.nl
Website: www.drive-itt.nl
What’s app: +31 6 19783262

De samenstelling van het schoolteam in schooljaar 2022-2023
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u het overzicht gegeven van de groepen en de leerkrachten.
We hebben het hieronder nogmaals neergezet. Mogelijk zullen er nog wat veranderingen in werkdagen plaatsvinden.

Groep 1/2a
Groep 1/2b*
Groep 1/2c
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7 **
Groep 8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Wies Compiet
Sabine van Dessel
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Janneke Blom
Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Wies Compiet
Sabine van Dessel
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Janneke Blom
Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Wies Compiet
Kim Nieuwekamp
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Paul Verwegen
Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Wies Compiet
Kim Nieuwekamp
Sally Jansze
Jennifer de Haart
Paul Verwegen
Steven Schilp
Marlou Asser
Phylicia Sapoen
Yahya Bekkaoui

Samira van Erp
Kim Nieuwekamp
Rani Dörr
Jennifer de Haart
Janneke Blom
Steven Schilp
Marlou Asser
Merel Dijkstra
Paul Verwegen

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

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

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.b.
t. het opleiden een begeleiden van nieuwe leerkrachten.
*** Deze collega’s zijn ook werkzaam op IKC Frankendael

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)
Op 22 juni kwam de MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar.
In een volgende Nieuwsbrief krijgt u een kort verslag van de bijeenkomst.
De vergaderdata in het in het nieuwe schooljaar zijn: woensdag 21 september, maandag 21 november, woensdag 25
januari, maandag 20 maart, donderdag 1 juni en woensdag 12 juli.

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023
Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Herfstvakantie,
17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie,
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie,
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen, 7 april t/m 10 april 2023
Koningsdag,
27 april 2023
Meivakantie,
1 mei t/m 5 mei 2023
Hemelvaart,
18 en 19 mei 2023
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Pinksteren,
Zomervakantie,

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
Waarom worden vakanties en Vrije dagen en Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten apart vermeld en niet in
één overzicht?
Dit heeft te maken met het feit dat veel ouders die gebruik maken van de kinderopvang dit apart moeten opgeven.

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

Kennismakingsgesprekken
Informatieochtend voor nieuwe ouders
MR vergadering (1)
Start van de week tegen het pesten
Start van de Kinderboekenweek, Dag van de leerkracht
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Schoolfotograaf
Voortgangsgesprekken
MR vergadering (2)
Schoen zetten
Sinterklaasviering op school
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Kerstviering
Start toetsweek M-toetsen
Informatieochtend voor nieuwe ouders
MR vergadering (3)
Rapportgesprekken / definitieve adviesgesprekken (8)
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Week van de Lentekriebels
MR vergadering (4)
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Paasontbijt
Eindtoets groep 8 (onder voorbehoud)
Informatieavond schoolkamp groep 8
Koningsspelen
Schoolkamp groep 8
Avond4daagse
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Informatieavond schoolkamp groep 7
MR vergadering (5)
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)
MR vergadering (6)
Pleinfeest
Afscheid groep 8
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Dit overzicht is nog niet geheel compleet.
In het blauw aanvullingen/wijzigingen t.o.v. het vorige overzicht
Via de Nieuwsbrief, website en Parro houden we u op de hoogte van de meest actuele zaken.

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
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:
• Na de zomervakantie
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