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Logo 
 
In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar schreven we al iets over de naamsverandering van de school. Hieronder gaan we 
in op wat de overwegingen zijn geweest om te komen tot een nieuw logo van IKC Frankendael en de Frankendaelschool. 
 
Vorig schooljaar hebben we (het team of soms een deel daarvan) in een aantal sessies met grafisch ontwerpers gekeken 
naar de kernwaarden van onze school en beelden en kleuren die daar bij passen. 
 
De kalvertjes/bloemen in het logo staan voor groei, bloei, verankering, diversiteit. In één bloem kun je een vlinder 
herkennen en daar past de associatie bij van dynamiek, vrijheid, ondernemen, maar ook (samen)werken aan je 
ontwikkeling. 
Daarnaast verzorgen de steeltjes van de bloemen de verbinding met AMOS, ons schoolbestuur.  
 
De kleuren die gekozen zijn hebben ook zo hun gevoel en associatie.  
Het helderblauw staat voor rust, evenwicht, harmonie en orde. Het roept een 
gevoel van eerlijkheid en loyaliteit op. Blauw geeft lucht en kan helpen bij 
zelfexpressie; jezelf uiten en durven spreken. 
Bij goud denken we aan prestatie en succes. Maar ook aan voorspoed, 
traditie, slimheid en tevredenheid. Bovendien is het een positieve en 
opbeurende tint. 
 
Het logo straalt ook duidelijk de verbondenheid met de Frankendaelschool uit. Beide scholen hebben echter hun eigen 
visie, identiteit en uitstraling. Voor IKC Frankendael geldt daarbij nog dat het gedachtengoed van Nelson Mandela als 
een belangrijke pijler in onze school wordt gezien. 
 
We hopen hiermee wat meer inzicht te hebben in de keuze van ons nieuwe beeldmerk. Wij zijn ons er van bewust dat 
smaken verschillen en dat niet iedereen enthousiast is over ons nieuwe beeldmerk. 
Wij zijn dat wel, en we hopen dat het nieuwe logo de komende jaren uitgroeit tot een herkenbaar, eigentijds en 
vertrouwd beeld. 
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Zo doen we het vanaf 27 september (even een herinnering) 
 
Eerder hebben we u in een apart bericht geïnformeerd over de start van de schooldag vanaf 27 september.  
Fijn dat iedereen daar zo goed aan meewerkt. 
Weet u nog dat: 

 Leerlingen uit de groepen 1/2 en 3/4 tot de deur van de klas begeleid mogen worden en ’s middags op het 
plein opgehaald mogen worden. 

 Leerlingen uit groep 5 t/m 8 zelfstandig naar hun klaslokaal gaan. 

 Ouders weer van harte welkom bent op het schoolplein. (Houdt u wel voldoende ruimte vrij bij de 
schooldeur?) 

 
We vragen nog even aandacht voor het feit dat we echt om 08:30 uur beginnen.  

 

 

AVG Toestemming 

 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we hier al over. 
Het lijkt er op dat niet iedereen dezelfde versie van Parro heeft geïnstalleerd waardoor het stappenplan om de AVG 
voorkeuren in te vullen in sommige gevallen niet werkt. 
 
Hieronder volgt een ander stappenplan om de AVG voorkeuren via Parro in te vullen. 

 Ga naar het groepenscherm 

 Tik op Privacy-voorkeuren. 

 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje 
achter de naam van uw 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.  
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. 
 

 

Sportaanbod in de herfstvakantie 
 
De gemeente Amsterdam/stadsdeel Oost organiseren in de herfstvakantie weer allerlei 
sportactiviteiten. Als bijlage bij de aankondiging van deze Nieuwsbrief .vindt u het 
programma/aanbod. 
En ook deze link geeft extra informatie.  
 

 

Bruna – Kinderboekenweek actie (Spaar mee voor onze schoolbieb) 
 
Denkt u nog aan de Bruna kinderboekweekactie? Deze loopt t/m 17 oktober. 
 
Zo werkt het 

https://nelsonmandelaschool.nl/website/wp-content/uploads/2021/09/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-IKC-Frankendael-2021-2022.pdf
mailto:administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
https://www.amsterdam.nl/nieuws-oost/sportprogramma-herfstvakantie-oost/
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Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op 
school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle 
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer 

bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
Spaar je mee? 
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we 
er samen voor zorgen dat de  
kinderen nog meer leesplezier krijgen. 
 
Via deze link kunt u e.e.a. nalezen. 

 

 

IKC Frankendael op social media 
 
Ook dit schooljaar proberen we tenminste wekelijks iets te posten op Facebook en Instagram. Benieuwd wat er zoal 
gepost wordt?  
Volg ons dan op: 

 
 
 
 
 

IKC Frankendael     ikc_frankendael 
 

 

Wintertijd 
 

In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober begint de wintertijd.  
De klok gaat dan een uurtje achteruit. 
Dat betekent ’s morgens wat sneller licht en ’s avonds eerder donker.  
De wintertijd duurt tot 27 maart 2022. 
 

 

 

Extra activiteiten tijdens en na schooltijd  
 
Wij zijn erg blij dat wij weer extra activiteiten mogen organiseren voor de leerlingen van onze school. Onder schooltijd 
doen we dit schooljaar weer mee met de kunst- en cultuuractiviteiten van de Rode Loper. En na schooltijd organiseren 
we samen met de Talententent verschillende sportieve en leerzame activiteiten.  
 

 

De Rode Loper 
 
Op dinsdag 5 en dinsdag 12 oktober kregen de leerlingen van groep 3/4 en de Uniq-groep tekenles van 
striptekenaar Rudi Jonker. Hij heeft onder andere het stripboek over Johan Cruijff getekend. Tijdens de 
lessen leerden de leerlingen verschillende technieken om mooier te kunnen tekenen. Ook hebben ze 
geleerd hoe ze één poppetje op veel verschillende manieren kunnen tekenen voor in een stripverhaal. 
 

 

https://www.bruna.nl/schoolbieb
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Cinekid: Film- en Mediafestival 
 
Op dinsdag 12 oktober zijn de leerlingen van groep 5/6 en van groep 8 samen in de 
cultuurbus afgereisd naar bioscoop Rialto. Hier hebben de leerlingen 
kennisgemaakt met het film- en mediafestival van Cinekid. Eerst kregen de 
leerlingen les over hoe je goed naar een film kunt kijken en daarna hebben ze 
samen een film gekeken in de bioscoop. Na afloop hebben de kinderen geleerd 
wat een kostuumontwerper doet voor een film (groep 8) en hoe filmgeluiden 
gemaakt worden (groep 5/6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Talententent 
 
De naschoolse lessen zijn van start gegaan. De eerste lessen van Basketbal, Sciencelab en Vloggen en Bloggen waren 
een groot succes. Wij zijn ergblij dat er zo veel kinderen mee doen aan de activiteiten.   
Hieronder ziet u een aantal foto’s van een les van Sciencelab. Tijdens deze les leerden de kinderen welke dingen 
zwaarder zijn dan vloeistof en dus zinken en welke dingen lichter zijn dan vloeistof en dus blijven drijven. 

   
 

 

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 dit jaar geen ouderkalender verschijnt, maar dat we op de website en in de Nieuwsbrief de gebeurtenissen 
vermelden? 

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

• Dit via de mail kan naar directie.ikcfrankendael@amosonderwijs.nl  
 

  

Agenda / in de planning  
 
Vrijdag 15 oktober 

 Studiedag AMOS (de kinderen zijn vrij) 
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 

 Herfstvakantie, de school begint weer op maandag 25 oktober 
Maandag 1 november t/m vrijdag 5 november 

 In deze week vinden de voortgangsgesprekken plaats 
Dinsdag 2 november  

 Digitale voorlichting overstap groep 8 naar VO (ouders hebben hier apart bericht over 
ontvangen) 

 

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

 Medio november 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


