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Nieuwsbrief 1 

 
 
 
 
 

Schooljaar 2021 - 2022  
 

  

Deze keer in de Nieuwsbrief 
 
Een nieuw logo, en een nieuwe naam! 
De Nelson Mandelaschool gaat verder als IKC Frankendael. 
 
Wat is een IKC? 
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC 
zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen 
samengevoegd. Integraal Kind Centrum, één voorziening. 
Samen met onze partner “de Kleine Wereld” gaan we het komend schooljaar 
meer van de IKC voorzieningen (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) op de 
begane grond in ons mooie gebouw realiseren. 
 
Verandert er veel? 
U zult nog steeds de vertrouwde leerkrachten en BSO medewerkers tegenkomen. We blijven een Vreedzame 
School en natuurlijk houden we vast aan onze moderne lesmaterialen en werkwijzen. Verder zullen de sterke 
punten van zowel de Frankendael als de Nelson Mandelaschool in ons onderwijsprogramma opgenomen 
worden. 
 
U zult steeds vaker het nieuwe logo van de school tegenkomen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan 
de website en de mozaïekkleuren en de afbeelding van Nelson Mandela maken plaats voor het geel en blauw 
uit het nieuwe logo. 
Gelijk met de nieuwe naam en logo van IKC Frankendael wordt het logo van de Frankendael aangepast. Het 
logo van de Frankendael is gebaseerd op het nieuwe logo hier boven. 
 
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. 
Deze week zijn we al weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
We kijken er naar uit iedereen maandag de 23e weer te kunnen verwelkomen. 
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Team 
 
Meester Aliou Diallo, zal voortaan op maandag, woensdag en vrijdag op de Frankendael Hogeweg zijn. Aliou is 
op dinsdag en donderdag aanwezig op IKC Frankendael. 
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Samen met Nel Westra, die binnenkort één dag in de week fysiek op school aan de slag gaat, zal Aliou zorgen 
voor de facilitaire en administratieve ondersteuning op beide scholen. 
 

 

Brengen en halen 
 
Zoals u heeft kunnen vernemen via de persconferentie van 9 augustus worden de regels weliswaar versoepeld 

maar zijn we nog steeds gehouden aan de 1,5 meter afstand maatregel. 

Omdat het handhaven van deze regel in de school en op het schoolplein niet uit te voeren is, houden we vast 

aan de bestaande afspraken over brengen en halen. Dit betekent dat er bij het brengen en halen van kinderen 

geen ouders in school of op het schoolplein kunnen zijn. We hopen dat na 20 september het mogelijk is om alle 

ouders weer toegang tot school te kunnen geven. 

 
Hieronder zetten we e.e.a. even op een rijtje: 
 
Als de school begint: 
Groepen 1/2  

De leerlingen van groep 1/2 worden tussen 8.20 – 8.30 uur op het plein opgevangen door juf Rani of juf Kim 

Groep 3/4 

de leerlingen van groep 3/4 mogen vanaf de poort zelf de school inlopen naar de klas van juf Diana 

Groep 5/6 

deze leerlingen mogen vanaf de poort zelf de school inlopen naar de klas van juf Maryam 

Groep 8 

deze leerlingen mogen vanaf de poort zelf de school inlopen naar de klas van juf Wenda en juf Laura 

Groep UNiQ  

deze leerlingen mogen vanaf de poort zelf de school inlopen naar de klas van juf Kayleigh en juf Laura 

 

Aan het einde van de schooldag: 

Groepen 1/2  
de leerlingen van groep 1/2 mogen vanaf 14.30 uur worden opgehaald bij de poort van de school   

Groep 3/4 

De leerlingen van groep 3/4 mogen worden opgehaald voor de winkel van Olives & More op het Steve 

Bikoplein 

Groep 5/6 

deze leerlingen mogen worden opgehaald bij het huisje op het Steve Bikoplein . 

Groep 8 

de leerlingen van groep 8 mogen zelfstandig naar huis  

Groep UNiQ  

deze leerlingen mogen worden opgehaald bij de waterkraan op het Steve Bikoplein 

 

 

Absentie doorgeven via Parro 
 
We vragen u vriendelijk om de absentie van uw kind door te geven via de Parro app. Dit 
scheelt tijd en de leerkracht is direct op de hoogte. 
 

 

Gezonde leefstijl, fruit en trakteren  
 
We hebben er de laatste tijd in de Nieuwsbrief weinig over geschreven. Vandaar dat we hier weer eens aandacht 
aan besteden.  
 
Op school besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl en gezonde voeding. En hoewel we geen 
officiële Jump-In school zijn, maken we wel gebruik van de uitgangspunten van het programma.   
Jump-In helpt scholen om een gezonde leefstijl op school vorm te geven. De doelen van Jump-in zijn hierbij de 
leidraad.  
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1. Gezondheid staat op de agenda  
2. Samen met ouders gezond gedrag bevorderen  
3. Beleid en educatie rond gezonde voeding  
4. Voldoende en kwalitatief goed vakonderwijs  
5. Actief buitenspelen onder schooltijd   
6. Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau   
7. Aandacht voor motorische ontwikkeling   
8. Goede zorgstructuur voor kinderen met ongezond gewicht  
 
Dit houdt onder andere in:  

 Dat alle kinderen ontbijten voor zij naar school komen.  

 Dat iedereen een gezond pauzehapje meeneemt voor de pauze rond 10:00 uur. Hieronder verstaan wij geen 
snoep en chips maar Fruit. Liever geen fruittoetjes of knijpfruit. Tevens mogen de kinderen hierbij water 
drinken.  

 Dat de kinderen als lunch rond 11:45 uur een boterham (met beleg) eten. Geen croissants, worstenbroodjes, 
ongezonde koeken e.d. Snoep is niet toegestaan.  

 Dat wanneer een leerling jarig is, deze natuurlijk mag trakteren. Hierbij hanteren we op school een “gezond 
beleid”. Dit houdt in dat we gezond trakteren (mag ook voor de leerkrachten). Wel dringen we er op aan om 
de traktatie te beperken tot één ding. Overigens is een kleine traktatie in onze beleving ruim voldoende. 
Meerdere “versnaperingen” en speelgoed/gadgets worden niet uitgedeeld en gaan met de jarige mee terug.  

  
Twijfelt u? Neem dan vooraf even contact op met de leerkracht.  
Op internet zijn tal van leuke traktatie-ideeën te vinden om gezond te trakteren.  
 

 

Gymles maandag en dinsdag  
 
Alle kinderen van IKC Frankendael hebben op maandag en dinsdag gymles van meester Pieter. 
De kinderen hebben voor de gymles een gymtas nodig met daarin gymschoenen en gymkleren (sportbroek en 
sportshirt). 
 

 

Kennismakingsgesprekken 
 
Vanaf donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze 

gesprekken zijn digitaal en u ontvangt van de leerkrachten via Parro een uitnodiging. 

 

 

“Pak je kans” 
 
De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij schoolkosten. Als bijlage 
sturen we 2 informatie flyers mee. 
Komende week krijgen de kinderen nog een flyer mee en een volgende Nieuwsbrief informeren we u over de 
ouderbijdrage en het betalen met de stadspas. 
 

 

Vakanties en studiedagen, schooljaar 2021-2022 
 

Vakanties  data 

Herfstvakantie  18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  21 februari t/m 25 februari 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15 april t/m 18 april 2022 

Koningsdag  27 april 2022 

Meivakantie  2 mei t/m 6 mei 2022 
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Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli t/m 26 augustus 2022 

   
Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten. Kinderen zijn vrij. 

Studiedag vrijdag 15 oktober 2021 

Studiedag Vrijdag 24 december 2021 

Studieweek  14 februari 2022 t/m 18 februari 2022 

Studiedag vrijdag 18 maart 2022 

Studiedag maandag 25 april 2022 

Studiedag dinsdag 26 april 2022 

Studiedag donderdag 28 april 2022 

Studiedag vrijdag 29 april 2022 

Studiedag maandag 27 juni 2022 

Studiedag vrijdag 15 juli 2022 
 

Kalender/activiteiten schooljaar 2021-2022 
Donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september  kennismakingsgesprekken 
Woensdag 8 september     inloop voor ouders (08:30 – 09:00) 
Vrijdag 8 oktober      schoolfotograaf 
Woensdag 6 oktober      start Kinderboekenweek 
Maandag 1 november t/m vrijdag 5 november  voortgangsgesprekken 
Vrijdag 26 november     schoen zetten op school 
Vrijdag 3 december     Sinterklaasfeest 
Donderdag 23 december     Kerstviering op school 
Woensdag 19 januari     voorleesontbijt 
Maandag 24 januari     start M-toetsperiode 
Dinsdag 1 maart t/m maandag 7 maart   rapportgesprekken 
Vrijdag 22 april      Koningsspelen 
Dinsdag 7 juni      start E-toetsperiode 
Maandag 4 juli t/m donderdag 7 juli   rapportgesprekken 
Dinsdag 12 juli      afscheid groep 8 
 
Deze lijst is nog niet compleet en er kunnen nog wijzigingen ontstaan.  
In de Nieuwsbrieven, via Parro en op de website houden we u daarvan op de hoogte. 
 

Wist U dat? 
 

 Op de Facebookpagina van de school wekelijks wel iets nieuws vermeld staat? 

 Dat juf Kayleigh hier altijd voor zorgt? 

 Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn? 

 Dit via de mail kan naar directie.nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl 

 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 

 

Agenda / In de planning: 
 
Maandag 23 augustus 

 Begin van het nieuwe schooljaar 
Donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september   

 Kennismakingsgesprekken 

mailto:directie.nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl
mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
mailto:voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl
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Woensdag 8 september      

 Inloop voor ouders (08:30 – 09:00) 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Rond 3 september 
 
 


