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Het team 
 
Helaas kan juf Nouzha Zerbouh vanwege ziekte een tijdje niet aan het werk. We wensen haar beterschap en hopen 
dat ze snel weer aan de slag kan. 
De afwezigheid van Nouzha kunnen we gelukkig intern opvangen. 
 

 

Schoolfotograaf  
 
Maandag 22 november is de schoolfotograaf op school.  
 
Er worden alleen kinderen gefotografeerd die op IKC Frankendael 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 kort na de herfstvakantie op school, 
waarna we ze aan de kinderen meegeven. 
 

 

De schoolbibliotheek 
 
IKC Frankendael beschikt over een mooie bibliotheek met een grote collectie kinder- en prentenboeken. 
Elke woensdag zijn er 2 ouders, de moeder van Perran en de moeder van Thomas die het mogelijke maken dat de 
kinderen een boek kunnen lenen of ruilen. 
De “biebouders” zorgen altijd voor een presentatie van enkele boeken in de bibliotheek die aansluit bij het jaargetijde 
of een thema dat actueel is. 
We hebben ook een digitaal uitleen- en opzoeksysteem dat in de loop van dit schooljaar verder in gebruik genomen 
wordt.  
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Mocht u belangstelling hebben om een handje te helpen met de schoolbibiliotheek, neem dan even contact op met 
één van de bieb-ouders of juf Laura. 
 

 

De Kleine Wereld 
 
Er is op de begane grond hard gewerkt om de voormalige kleuterlokalen om te bouwen tot 
ruimtes voor het Kinder Dag Verblijf (KDV)  
Op 15 en 16 december wordt er verhuisd en op 17 december opent KDV “de Kleine Wereld” 
als partner van IKC Frankendael haar deuren. 
Hieronder kunt u zien hoe een en ander er nu al uitziet! 

s   
  

  
 

 

Ouderbijdrage 
 
Binnenkort ontvangt u een aparte brief met informatie over de ouderbijdrage. 
We herinneren u er even aan dat als u met de stadspas betaalt, dit alleen op dinsdag en donderdag kan. Op deze dagen 
is meester Aliou op school. 
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Parro 

 
We hebben hier al vaker over geschreven 
 
Via Parro informeren de leerkrachten u over: 
Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen (streven is om dit minimaal twee 
dagen van te voren versturen, om te voorkomen dat ouders het te laat zien), vrijwilligers vragen, leuke mededelingen 
of foto’s. 
U kunt de leerkracht zelf natuurlijk ook via Parro benaderen. 
 
Waarover communiceren we niet? 

Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de Parro-app. We maken graag 
een afspraak voor persoonlijk contact. 
 

Wanneer gebruiken we Parro? 

Tussen 07:30 en 17:00 is Parro contact mogelijk. Buiten deze tijden ontvangen de teamleden 
geen pushberichten en wordt er niet van hen verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken. 
Of contact buiten deze tijden of in het weekend mogelijk is, is van de leerkracht afhankelijk. 
 

We streven naar een vlotte communicatie, maar zijn niet verplicht direct te reageren. Immers staan we het grootste 
deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang. 
Indien wenselijk sturen ouder en leerkracht elkaar een bevestiging dat het bericht gelezen is, en dat ze er later nog op 
terugkomen. 
 

Indien een leerkracht door ziekte afwezig is, onderhoudt hij/zij geen contact met ouders. Dit doet de directie. 
 

 

Tevredenheidspeiling 
 

Op 2 november hebben we u hier al per mail over geïnformeerd. Volgende week ontvangt u van het AMOS bestuur een 

link naar de vragenlijst. 

 

 

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 26 november 

 Schoen zetten (kinderen mogen ook hun gymschoen hiervoor gebruiken) 
Vrijdag 3 december 

 Sinterklaasfeest 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio december 
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