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Bericht van de Ouderraad
Beste ouders,
Dankzij de bijdrage van bijna alle ouders is het wederom gelukt om vorig schooljaar verschillende en schoolbrede
activiteiten te kunnen organiseren!
Wat hebben wij hiervan gedaan?
De Kinderboekenweek aandacht kunnen geven, er kon een Sinterklaasfeest en een paasontbijt georganiseerd worden,
de sportdag was weer een daverend succes, we zijn op schoolreis geweest en we konden het jaar eindigen met een
spetterend pleinfeest waarin we ook het afscheid van meester Peter konden organiseren. Ook hebben we op een mooie
manier afscheid kunnen nemen van de leerlingen van groep 8.
Wist u dat er ook per klas een klassenpot samengesteld wordt waarvan de leerkrachten bepaalde materialen of
aankleding kunnen aanschaffen wat het onderwijs aan uw kind(eren) ten goede komt?
Ook dit jaar zullen wij weer vragen om een bijdrage. Hiervoor is het mogelijk uw stadspas in te zetten of het bedrag in
termijnen te betalen. Vraag naar de mogelijkheden bij Nel Westra (aanwezig op donderdag).
De brieven met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen zullen na de herfstvakantie verstuurd worden
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ouder – en Kindteams en Jeugdgezondheidszorg
De school werkt nauw samen met het Ouder- en Kindteam Amsterdam Oost.
Ouder- en Kindteam op de basisschool
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen
over de situatie thuis of op school? Dan kan je altijd terecht bij een Ouder- en
Kindteam, en bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die aan school
verbonden is.
De professionals van Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, op een
locatie van Ouder- en Kindteams Amsterdam in de wijk, thuis of online.
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Je bent welkom bij ons met allerlei vragen: vragen over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee
zit zoals verslaving of je financiële situatie.
Maak een afspraak met ouder- en kindadviseur Uliane Bartelink. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past.
Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de
jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder.
Ouder- en Kindteams Amsterdam werkt samen met andere organisaties in de wijk, dus we kunnen je ook helpen met het
vinden van iemand anders die de juiste hulp kan bieden. Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen
met Uliane Bartelink op 06-31631581 of via u.bartelink@oktamsterdam.nl
Jeugdgezondheidszorg op school
De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling
en gezondheid van kinderen. Je kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld groei en ontwikkeling, of over het
gehoor of het zicht van jouw kind. Maar ook met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Je bent
altijd welkom bij jeugdverpleegkundige Rosalie Akerboom of jeugdarts Nina Steutel, wij zijn te bereiken via
jgzamstelbeststraat@ggd.amsterdam.nl.
In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.
Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of
jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.
Een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vindt plaats in het gezondheidscentrum op de Amstelbeststraat
58.
Dit schooljaar zijn de volgende functionarissen verbonden aan de Frankendael:
• Ouder- en kindadviseur: Uliane Bartelink
u.bartelink@oktamsterdam.nl
• Jeugdverpleegkundige: RosalieAkerboom
jgzamstelbeststraat@ggd.amsterdam.nl
• Jeugdarts:
Nina Steutel
jgzamstelbeststraat@ggd.amsterdam.nl
Op de site van OKT Amsterdam vindt u meer informatie. https://oktamsterdam.nl/

AVG Toestemming
In het kader van de AVG (wet op de privacy) mogen wij zonder specifieke toestemming van de ouder(s) (naast
bepaalde leerlinggegevens) geen beeldmateriaal (foto/video) dat we op school van lesactiviteiten maken waar
kinderen herkenbaar op staan delen met anderen.
Jaarlijks vragen we u daarom toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Het betreft
de volgende onderwerpen:
• De (digitale) Nieuwsbrief
• Parro
• Schoolgids (digitaal en gedrukt)
• Op social media accounts van de school
• De website van de school
• Publicatie op de klassenfoto
• In folders, flyers, schoolkalender (ter promotie van de school)
U kunt uw voorkeur/toestemming op 3 manieren aangeven:
De eerste manier (en die heeft de voorkeur) is via de Parro app.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
•
Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
•
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
•
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
De tweede manier is het downloaden van het formulier van de website van de school via deze link.
Op het formulier vult u eerst de naam van u kind, de geboortedatum en de groep in.
Vervolgens geeft u op het formulier aan waarvoor IKC Frankendael beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag
gebruiken.
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Tot slot ondertekent u het formulier en geeft het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan uw kind mee, om het bij
de leerkracht in te leveren. Uiteraard kunt u het ook scannen en per mail versturen naar
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
De derde manier is bij de administratie van de school een formulier ophalen.
U kunt dan (net als bij stap 2) het formulier invullen en weer op school weer inleveren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u nog akkoord bent met uw
verleende toestemming.
Alvast dank voor uw medewerking

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober was het Gi Ga Groen op school. Bijna iedereen had wel iets groens
aangetrokken en de school was prachtig groen versierd.
De hele week besteden we aandacht aan kinderboeken, (voor)lezen en het thema.
Vrijdag de 14 sluiten we de Kinderboekenweek af met een boeken ruilbeurs
U kunt nog tot en met 16 oktober de school helpen door bij
Bruna een kinderboek te kopen en het bonnetje aan school te
geven.
Zie voor meer informatie over de Bruna Kinderboekweekactie
de site: https://www.bruna.nl/schoolbieb

Schoolfotograaf
Op dinsdag 8 november is de schoolfotograaf op school.
Er worden alleen kinderen gefotografeerd die op de Frankendaelschool en de
Peuterspeelzaal zitten. Als er meerdere kinderen op school zitten wordt er wel een zgn.
broertjes & zusjes foto gemaakt. (maar alleen van de kinderen op school)
Net als voorgaande jaren zullen de bestellingen plaats vinden d.m.v. inlogkaartjes. We verwachten deze medio
november op school, waarna we ze aan de kinderen meegeven.

Leerlingenraad
Op de Frankendael hebben we een leerlingenraad.
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast
brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.
In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. In
principe zitten de kinderen die hun groep vertegenwoordigen
gedurende één jaar in de leerlingenraad. De leerlingenraad kiest ook
een afgevaardigde voor de AMOS leerlingenraad die 3 a 4 keer per
schooljaar op een AMOS school bijeenkomt.
De leerlingenraad komt dit schooljaar acht keer op maandagen bijeen.
In de leerlingenraad zitten Djoeke, Jurre, Kaja, Luc, Moos, Sine en
Zakariae.
De leerlingenraad wordt begeleid door een medewerker van de externe organisatie Junior Campus. Voor ons is dit
Angela van Maurik.
Afgelopen schooljaar heeft de leerlingenraad het initiatief genomen om meer planten in de klas(sen) te krijgen. De
kinderen hebben zowel voor als na de zomervakantie gecollecteerd en (sier) plantenpotten verzameld.
Uiteindelijk hebben ze bijna €100 opgehaald en met een bijdrage van school kunnen ze binnenkort voor €125 plantjes
gaan kopen.
In de eerstvolgende bijeenkomst van de leerlingenraad op 31 oktober gaan de kinderen afspreken hoe en wanneer ze
de planten gaan kopen.
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zaterdag 1 oktober kon er na lange tijd weer een Kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden
worden.
De vrijwilligers hadden enorm hard gewerkt aan het voorbereiden, opbouwen en uitvoeren van de
beurs. Dit was goed te zien aan de zorg waarmee de artikelen gepresenteerd en tentoongesteld
waren.
Het was een gezellige drukte en er is ruim omgezet. Een gedeelte van dit bedrag (€ 1528,40) komt
ten goede aan de school. Enorm bedankt hiervoor!
De datum van de volgende beurs houdt (voorjaar 2023) u nog van ons tegoed.

Wintertijd
Op zondag 30 oktober gaat de wintertijd in.

De klok gaat dan een uur achteruit.

Schoolplein
In de vorige Nieuwsbrief vertelden we dat we een subsidie hebben gekregen voor het vergroenen
en verduurzamen van het schoolplein.
Bij deze subsidie gelden een aantal fasen en stappen waaraan voldaan moet worden voordat
daadwerkelijk met de uitvoering begonnen kan worden.
Eind 2022 moet een voorlopig ontwerp worden ingediend, waarna begin 2023 het definitieve ontwerp door de
gemeente getoetst zal worden aan de subsidiecriteria. Vervolgens kan het project aanbesteed worden. De verwachting
is dat rond de zomervakantie van 2023 met de uitvoering van het plan kan worden begonnen.

Sport en funtoer en Mini marathon
De herfstvakantie staat voor de deur en daarmee ook weer een mooi programma. Een prachtige
Sport en funtour in de Wethouder Verheijhal aan de Polderweg. Van dinsdag 18 oktober tot en
met vrijdag 21 oktober kun je verschillende sporten beoefenen. Meedoen is gratis en er is sprake
van een open inloop! Het programma vindt op de genoemde dagen plaats van 12:00 tot 16:00
uur!
Zie de link voor meer informatie, of kijk op: www.amsterdam.nl/oostbeweegt
Daarnaast staat er komende zondag de 46ste editie van de marathon van Amsterdam op het programma. Op zondag
16 oktober is er dus weer een sportief feestje in de stad, waar ook – traditiegetrouw – de Mini Marathon wordt
georganiseerd.
De mini marathon (1 km) voor kinderen tot 12 jaar wordt op drie plaatsen in de stad georganiseerd. Zie de link voor
meer informatie of kijk op: tcsamsterdammarathon.nl/deelnemers/kinderlopen/
Opgeven kan nog, dus doe mee!

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober
Woensdag 2 november
Dinsdag 8 november
Maandag 14 november t/m vrijdag 18 november
Dinsdag 15 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

Herfstvakantie
Informatieavond overstap PO/VO (groep 8) digitaal
Schoolfotograaf
Voortgangsgesprekken
Studiedag team (de leerlingen zijn vrij)
MR vergadering (2)
Schoen zetten
Sinterklaasviering op school
Informatieochtend voor nieuwe ouders
Kerstviering
Start toetsweek M-toetsen
Informatieochtend voor nieuwe ouders
MR vergadering (3)
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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

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

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
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
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober
• Herfstvakantie
Zondag 30 oktober
• Begin van de wintertijd
Woensdag 2 november
• Informatieavond overstap PO/VO (groep 8) digitaal
Dinsdag 8 november
• Schoolfotograaf
Maandag 14 november t/m vrijdag 8 november
• Voortgangsgesprekken
Dinsdag 15 november
• Studiedag team, de kinderen zijn vrij
Donderdag 24 november
• Schoen zetten op school

De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
• Rond 24 november
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