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Ouders bedankt! 
 

Via deze weg willen wij als directie van de school, ook namens alle 
collega’s, hartelijk danken voor uw inzet en flexibiliteit gedurende 
dit bijzondere jaar. We realiseren ons dat enkel door een 
gezamenlijke inspanning het mogelijk is geweest om het onderwijs 
zo goed als mogelijk te kunnen blijven organiseren. Uw hulp daarbij 
wordt zeer gewaardeerd. 

 
 

Het Amsterdamse Lerarentekort 
 

Onze bestuurder, Jonne Gamaers, heeft recentelijk de volgende oproep gedaan aan 
het kabinet, die wij hier met u willen delen: “Het lerarentekort in het basisonderwijs 
in Amsterdam is gestegen naar 15%. Ondanks alle (goede) maatregelen die in de stad 
genomen zijn via het Noodplan Lerarentekort Amsterdam. We kunnen dit niet (meer) 
in de stad alleen oplossen; de landelijke overheid is aan zet. Er moet, vooral in de 
rand- en arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten, nog veel gebeuren. Het nieuwe 
kabinet kan en mag dit niet negeren. Het lerarentekort ondermijnt alle noodzakelijke 
ambities om de onderwijskwaliteit te verhogen” 

 
 

Terugblik Sinterklaas  
 
Op vrijdag 3 december hebben wij het Sinterklaasfeest gevierd op school. In de groepen 1-2, 3-4 en 5-6 hebben de 
kinderen online kunnen praten met Sinterklaas en hem vragen kunnen stellen. Ook heeft Sinterklaas een gedichtje 
voorgelezen met daarin een hint verborgen. De kinderen mochten daarna opzoek naar hun cadeautjes in de school.  
 
In groep 5-6, groep 8 en in de Uniq-groep hebben de kinderen lootjes getrokken en daarna hele mooie surprises 
gemaakt voor elkaar met daarin kleine cadeautjes.  
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Start van De Kleine Wereld 
 

Op donderdag 16 december is het kinderdagverblijf van De 
Kleine Wereld gestart in het gebouw van IKC Frankendael. De 
buitenschoolse opvang van De Kleine Wereld was al eerder 
gestart. 
 

Hieronder een korte introductie. U wordt van harte uitgenodigd een keer te komen kijken. 
 
Bij De Kleine Wereld snappen we dat opvang veel meer is dan opvang alleen. De ontwikkeling van een kind gaat continu 
door, dus werken we allemaal samen. Op een manier waar plezier voorop staat, voor het kind, hun ouders én onze 
medewerkers.  
  
De Kleine Wereld is een vertrouwde plek waar het kind graag naartoe gaat. Waar het kan zijn wie het is en wie het wil 
worden. Onze medewerkers kiezen wij met de grootste zorg. Zij vormen de kern van 
onze wereld. Onze medewerkers hebben oog voor het kind, passie voor hun werk 
en zijn trots op ‘hun’ kinderen.  
  
Als je bij ons binnenloopt moet het meteen goed voelen, het moet kloppen. Het is 
een gevoel dat misschien moeilijk te omschrijven is, maar je weet wat wij bedoelen 
als je het hebt ervaren. Alleen met die klik kunnen wij de opvang verzorgen die bij 
jullie past. We zijn ons er van bewust dat een vertrouwensrelatie moet groeien. En 
toch moet je vanaf moment één je kind met een gerust hart durven achterlaten bij 
een van onze medewerkers.  
  
Kom je een keer langs? We laten je graag zien hoe we dat doen.  
Mail of bel gerust om een afspraak te maken via: planning@dekleinewereld.nl of 
020-4120633.  
Meer informatie vindt u ook op: https://dekleinewereld.nl/  
 
De nieuwe ouders kregen als welkomstgeschenk een Thermobeker met het 
schoollogo en een vouwletter van de eerste letter van de naam van hun kind. 
Deze vouwletters zullen we in de toekomst vaker tegenkomen! 
 

 

Terugblik Kerstlunch 
 
Op vrijdag 17 december hebben we het jaar 2021 op onze school fijn kunnen afsluiten met een kerstlunch voor alle 
kinderen. De kinderen kwamen prachtig gekleed naar school en namen mooi versierde schoenendozen mee met daarin 
een lekkere kerstlunch. Ook hadden de kinderen een kerstbal gemaakt met daarin een kerstwens voor een klasgenoot.  
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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  
 
Maandag 10 januari 

 Terug naar school 
Dinsdag 18 januari 

 Informatieochtend voor nieuwe ouders 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Maandag 24 januari 

 Start toetsperiode M-toetsen 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio januari 
 
 

 
 

 
 


