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Deze keer in de Nieuwsbrief 
 

➔ Crash Course in het primair onderwijs 

➔ Absentiemelding via Parro 

➔ Medezeggenschapsraad 

➔ Tevredenheidspeiling – “Meetweken” 

➔ Ouderbijdrage 

➔ Werkzaamheden Middenmeer 

➔ De schooltandarts 

➔ Leerlingenraad – Internationale markt 

➔ Koningsspelen 

➔ Data evenementen en activiteiten 2022-2023 

➔ Wist u dat  

➔ Agenda 
 

 

Crash Course in Primair Onderwijs 
 
Tijdens de Crash Course in Primair Onderwijs leren kandidaten in theorie en praktijk wat het lesgeven op een 
basisschool inhoudt. In elf aaneengesloten dagen en zij ondergedompeld in de wereld van het primair onderwijs. 
 

De Crash Course in Primair Onderwijs is volledig door Het Schoolbureau ontwikkeld 
om eventueel toekomstige leerkrachten op alle niveaus kennis te laten maken met 

het leraarschap. Op de school waar de cursus plaatsvindt proeven zij de sfeer, leer ze de belangrijkste pedagogische 
en didactische basisprincipes die voor het basisonderwijs van belang zijn, observeer ze ervaren leerkrachten en komen 
zij zelf ook voor de klas te staan. 
 
We vinden het belangrijk om toekomstige ‘overstappers’ zo goed mogelijk de kans te geven zich te oriënteren op het 
leraarschap. Daarom bieden wij in de periode van 10 tot 20 maart vijf kandidaten de mogelijkheid mee te lopen op 
onze school. 
 
Via deze link vindt u op de website van Het Schoolbureau meer informatie. 
 

 

Absentiemelding via Parro 
 
We hebben gemerkt dat de richtlijnen omtrent het absentmelden via Parro niet altijd goed 
gevolgd worden of duidelijk zijn. Hierdoor ontstaan er soms verschillende redenen en tijden 
omtrent de afwezigheid van uw kind. 
We hebben daarom voorlopig het via Parro absent melden van leerlingen uitgeschakeld. U 
kunt uw kind nog wel via een chatbericht aan de leerkracht via Parro absent melden. 
Zodra de regels duidelijk zijn informeren we u hier over. 
 

 

Vacatures in de medezeggenschapsraad (MR) / verkiezingen 
 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we hier al over.  
Heb je tijd en zin om actief mee te denken over het beleid van de school en wil je bijdragen aan de toekomst van de 
Frankendaelschool, laat ons dan uiterlijk 1 maart 2023 per mail (mr.frankendael@amosonderwijs.nl) weten dat je je 
kandidaat stelt. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie van je kandidaatstelling.  

https://www.schoolbureau.nl/basisonderwijs/activiteiten/crash-course/
mailto:mr.frankendael@amosonderwijs.nl
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Bij voorkeur zijn we op zoek naar een kandidaat met (G)MR- of bestuurservaring.   
 

 

Tevredenheidsonderzoek – “meetweken” 
 
Ook dit jaar zal er in opdracht van het bestuur weer een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Hiervoor worden tijdens 
de “meetweken” ouders, leerlingen (groepen 5 t/m 8)en personeelsleden uitgenodigd. 
Binnenkort informeren we u via een apart bericht over de wijze en tijdstip van afname. 
 

 

Ouderbijdrage 
 
Inmiddels heeft ongeveer 65% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage voldaan.  
Daar zijn we heel erg blij mee. De ouderraad heeft dit schooljaar natuurlijk al uitgaven gedaan. Denk hierbij aan de 
Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en het voorleesontbijt. Ook zijn er inmiddels aanbetaligen gedaan voor de bussen 
voor de schoolreizen. 
 
We gaan er vanuit dat u binnekort uw ouderbijdrage betaalt. Ook kunt u, als u via de stadspas wil betalen het nummer 
doorgven aan juf Nel (administratie) administratie.frankendael@amosonderwijs.nl 
Daar kunt u ook met vragen terecht over betaaalregelingen of termijnen. 
 

 

Werkzaamheden Middenmeer 
 
Van Dura-Vermeer, de aannemer die de regie voert bij het groot 
onderhoud in Middenmeer kregen we het volgende bericht. 
 
“We verwachten de werkzaamheden langs de school begin maart te 
hervatten. Dan gaan we de rijbaan openbreken en is de weg tussen de 
Linnaeuskade en de Hogeweg afgesloten. Deze werkzaamheden zullen tot 
in juni duren. 
De toegang tot de school blijft via het voetpad beschikbaar.” 
 
NB. Het betreft dus de Mr. P.N. Arntzeniusweg tussen de Linnaeuskade en 
de Hogeweg. 
De werkzaamheden vinden plaats achter hekken en bouw- werkverkeer zal rond de ingangs- en uitgangstijden van de 
school niet plaatsvinden. 
 
De aannemer zal ook in overleg met de school, voor de groepen 5 en 6 een les m.b.t de dode hoekspiegel verzorgen. 
 

 

Schooltandarts 
 

Binnenkort komt de schooltandarts de school weer bezoeken. De Tabox (mobiele 
tandarts unit) zal op 17 maart of 20 maart geplaatst worden op de gebruikelijke plek op 
de Hogeweg. Vanaf die datum zullen die kinderen waarvan de ouders een overeenkomst 
hebben met de schooltandarts weer opgeroepen worden voor controle en indien nodig 
een behandeling. 

 
 

Leerlingenraad – Internationale markt 
 
De leerlingenraad heeft een plan opgevat om een “Internationale markt” te 
willen organiseren. 
Het doel is om geld op te halen voor de slachtofffers van de aarbeving in Turkije 
en Syrie/Giro 555, en een paar nieuwe ballen voor school. 
De kinderen hebben het idee om een “hapjesmarkt”, een vloeienmarkt en 
workshops te organiseren. 
Na de vakantie gaan we in overleg kijken hoe dit georganiseerd kan worden.  
Ook hebben de kinderen voorgesteld om hier de Ouderraad te vragen hier over mee te denken. 
Zo kijken we nog op welke datum één en ander kan gaan plaats vinden. Mogelijk dat we dit op de dag doen waarop de 
Koningsspelen gepland stonden. (zie hier onder) 

mailto:administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
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Koningsspelen 
 
In de jaarplanning stond vermeld dat op 21 april de Koningsspelen zouden zijn. Dit schooljaar echter hebben we niet 
de mogelijkheden dit evenement te organiseren.  
Natuurlijk zullen de leerkrachten deze dag een feestelijk tintje geven, maar een sport- en spelletjesdag zoals in het 
verleden vindt dit jaar niet plaats. 
 

 

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart   Voorjaarsvakantie 
Dinsdag 14 maart     Begin rapportgesprekken groepen 1/2  
Maandag 20 maart     Week van de Lentekriebels 
Maandag 20 maart     MR vergadering (4) 
Dinsdag 4 april      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Donderdag 6 april     Paasontbijt 
Dinsdag 18 en woensdag 19 april    Eindtoets groep 8 (onder voorbehoud) 
Donderdag 20 april     Informatieavond schoolkamp groep 8 
Maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei   Schoolkamp groep 8 
Maandag 22 mei t/m donderdag 25 mei   Avond4daagse 
Dinsdag 23 mei      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Dinsdag 30 mei      Informatieavond schoolkamp groep 7 
Woensdag 31 mei     Schoolreis groepen 3 en 4 
Donderdag 1 juni      Schoolreis groepen 5 en 6 
Donderdag 1 juni      MR vergadering (5) 
Maandag 5 juni      Schoolreis groepen 1 en 2 
Maandag 5 juni      Start toetsweek E-toetsen (groep 7) 
Vrijdag 9 juni      Sportdag (leerlingen vrij rond 12:30 uur)  
Maandag 12 juni      Start toetsweek E-toetsen (groepen 3 t/m 6) 
Woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni   Schoolkamp groep 7 
Dinsdag 20 juni      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 5 juli t/m dinsdag 11 juli   Rapportgesprekken (1 t/m 6) voorl. advies gesprekken (7) 
Woensdag 12 juli      MR vergadering (6) 
Vrijdag 14 juli      Pleinfeest 
Dinsdag 18 juli      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 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

• Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 10 maart 

• Begin 10 daagse stageperiode deelnemers Crash Course 
Dinsdag 14 maart 

• Begin rapportgesprekken groepen 1/2 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Rond 30 maart 
 

 

 
 
 


