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Schoolplein
De gemeente Amsterdam stelde dit jaar voor het laatst een subsidie (€ 70.000) beschikbaar
voor het vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen.
Onze school heeft al eens eerder hiervoor een subsidieaanvraag gedaan maar deze is toen niet
toegekend.
Dit schooljaar is die subsidie wel toegekend en kan het plein opgeknapt worden.!!!!!!!!!!!!
Bij subsidieaanvragen en- verstrekkingen gelden over het algemeen strikte regels, voorwaarden en termijnen. De
komende weken zullen die verder uitgewerkt en toegelicht worden en kunnen we met een ontwerper aan de slag.
Natuurlijk zullen we u via de nieuwsbrieven over het verdere verloop op de hoogte houden.
We hebben bij het aanvragen van deze subsidie geweldige hulp gehad van drie ouders die ons, vanuit hun professionele
expertise (subsidieaanvragen, ontwerpen) geholpen hebben de aanvraag tot succes te maken. (Voor het noemen van
hun namen hebben we ze nog geen toestemming gevraagd, vandaar dat we die nog even schuldig blijven.)
Maar vanaf deze plek ……… Bedankt voor jullie bijdrage(n)!

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden op de
Frankendaelschool, locatie Hogeweg. Iedereen, ook niet ouders / verzorgers van kinderen op de
Frankendaelschool, kunnen hiervoor een verkoopnummer aanvragen via
kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker komen shoppen.
De volgende beurs is op zaterdag 1 oktober 2022 van 11:00 tot 13:00 uur.
In de bijlage die u bij de aankondiging van deze Nieuwsbrief gekregen hebt, staat nog veel meer
informatie. Ook hoe u zich als vrijwilliger kunt aanmelden, want er zijn veel mensen nodig om de
beurs tot een succes te maken.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten
In de volgende Nieuwsbrief informeren we u over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Omstreeks die tijd zult u
ook een brief van de Ouderraad krijgen waar in toegelicht wordt waarvoor de vrijwillige bijdrage bestemd is en wat de
hoogte van het bedrag is.
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Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen we aan ouders van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 een bijdrage voor het
schoolkamp. Voor groep 7 is dit € 65,00 per kind en voor groep 8 is dit € 125,00 per kind.
Hiervoor zullen de ouders van de betreffende groepen een aparte brief krijgen.
Voor zowel de vrijwillige ouderbijdrage, als de kosten voor het schoolkamp geldt dat u het bedrag ook in termijnen kunt
betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met de stadspas
Dit bericht is alleen bestemd voor ouders wiens kinderen in het bezit zijn van een Stadspas.
Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas
Net als op bijna alle andere basisscholen kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van onze school betalen met de Stadspas.
Aanvragen
Neem de Stadspas van uw kind mee naar school.
U laat de Stadspas van uw kind scannen door iemand van school.
De gemeente betaalt de vrijwillige ouderbijdrage vervolgens aan de school.
Voorwaarden
• Uw kind heeft een Stadspas
• Uw kind gaat naar de basisschool of speciaal (basis)onderwijs
• De basisschool van uw kind doet mee aan de regeling ‘vrijwillige ouderbijdrage betalen met de
Stadspas’
• Het betalen van de ouderbijdrage met de Stadspas gaat niet af van andere tegoeden die op de
Stadspas staan.
Via deze link kunt u op de site van de gemeente Amsterdam meer lezen over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
met de stadspas.

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023
Woensdag 21 september
Maandag 26 september
Zaterdag 1 oktober
Woensdag 5 oktober
Dinsdag 11 oktober
Woensdag 2 november
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

MR vergadering (1)
Start van de week tegen het pesten
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Start van de Kinderboekenweek, Dag van de leerkracht
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Informatieavond overstap PO/VO (groep 8) digitaal
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
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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

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

Dit overzicht kan nog wijzigen.
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
Woensdag 21 september
• MR vergadering
Zaterdag 1 oktober
• Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Dinsdag 11 oktober
• Informatieochtend voor nieuwe ouders
Maandag 17 oktober
• Herfstvakantie

De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
• Rond 13 oktober
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