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Deze keer in de Nieuwsbrief 

➔ Koningsspelen 

➔ Loting en Matching groep 8 

➔ Schoolreis 

➔ Schoolkamp 

➔ Medezeggenschapsraad 

➔ Ouderbijdrage, Schoolkosten 

➔ Wist u dat  

➔ Agenda  
 

 

Koningsspelen 
 

Op vrijdag 22 april hebben wij weer Koningsspelen op school. Dit jaar bestaan de 
Koningsspelen al weer 10 jaar en mogen wij eindelijk weer met alle kinderen 
samen sporten op school. Dit jaar gaan de kinderen van groep 8 sportlessen geven 
aan de andere kinderen van de school. Uw kind moet dus sportkleren en 
sportschoenen aan op deze dag. 

Wij starten de Koningsspelen altijd met het Koningsontbijt in de klas om 8.30 uur. Dit jaar valt de Koningsspelen samen 
met de Ramadan. Als uw kind hieraan meedoet, mag uw kind tijdens het Koningsontbijt meedoen aan een andere 
activiteit buiten de klas. 
 

 

Loting en Matching en eindtoets groep 8 
 

Vorige week is bekend gemaakt naar welke middelbare scholen de kinderen van groep 8 toegaan. 18 van de 20 
leerlingen uit groep 8 zijn geplaatst op de middelbare school van hun eerste keuze.  
In de week na Pasen maken de kinderen de DIA eindtoets. 
 
Voor de leerlingen van AMOS UniQ geldt een iets ander traject. De ouders zijn hier apart over ingelicht 
 

 

Schoolreis 
 
Op vrijdag 24 juni 2022 gaan alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 7 samen met een grote bus 
op schoolreis naar pretpark Drievliet in Den Haag. Wij hebben hier erg veel zin in. Na de meivakantie 
volgt meer informatie over hoe de dag zal verlopen. 
 

 

Schoolkamp 
 

Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2022 gaan de kinderen van groep 8 op 
schoolkamp naar pretpark Duinrell in Wassenaar.  
Op dinsdagavond 17 mei is er op IKC Frankendael om 19.30 uur een informatieavond over 
het schoolkamp. Wij vertellen u dan graag hoe het kamp zal verlopen voor uw kind en wij 
beantwoorden dan ook graag al uw vragen. Wij willen uiterlijk 20 mei van u horen of uw 
kind mee mag op schoolkamp en wij willen u vragen om de kosten van het schoolkamp 
ook uiterlijk dan te voldoen.  
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Medezeggenschapsraad IKC Frankendael 
 
De afgelopen vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR) is er uitgebreid gesproken over de wens van het 
team van IKC Frankendael om de schooltijden te veranderen naar het vijf gelijke dagen model. In dit model duren alle 
schooldagen van 8.30 tot 14.00 uur, dus ook de woensdag. Over dit model heeft u eerder al een brief over ontvangen 
van de directie.  
Tijdens de volgende MR-vergadering in mei neemt de MR een definitief besluit over de invoering van dit model voor 
volgend schooljaar 2022-2023.  
Heeft u naar aanleiding van dit bericht en/of de brief van de directie vragen over de invoering van het vijf gelijke 
dagen model, dan kan u op dinsdag 19 april om 14.00 uur nogmaals uw vragen stellen aan de directie in de 
lerarenkamer van IKC Frankendael. 

Namens de Medezeggenschapsraad 
juf Laura, meester Pieter, Eva en Yahia 

 
 

Ouderbijdrage en schoolkosten 

 
Jaarlijks vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de ouders om activiteiten die binnen het gewone schoolbudget vallen, 
te kunnen betalen. Afgelopen jaar hebben vanwege beperkte activiteiten nin verband met COVID geen ouderbijdrage 
gevraagd. Dit jaar doen we dat weer wel. U ontvangt hier binnenkort een aparte brief over. 
 
Voor het schoolkamp vragen we een aanvullende bijdrage. De ouders van groep 8 ontvangen hier spoedig een aparte 
brief over. 
De ouderbijdrage kan met de stadspas worden voldaan. 
 

 

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 april 

• Goede vrijdag 
Maandag 18 april 

• 2e Paasdag 
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 april 

• Studieweek, de leerlingen zijn vrij 
Woensdag 27 april 

• Koningsdag 
Zondag 1 mei 

• Einde van de Ramadan (op of omstreeks deze datum) 
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 

• Meivakantie 
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 

• Hemelvaart 
Maandag 6 juni 

• 2e Pinksterdag 
Woensdag 22 t/m vrijdag 24 juni 

• Schoolkamp groep 8 
Vrijdag 24 juni 

• Schoolreis groepen 1 t/m 6 (7) 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Medio mei 
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