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Wie is wie op IKC Frankendael 
 
Sinds kort hangen er in de gang bij het adminstratiekantoor foto’s van de medewerkers van IKC 
Frankendael. 
In de blauwe lijstjes ziet u de portretten van het schoolteam en in de groene lijstjes de portretten 
van de medewerkers van de Kleine Wereld. 
Zo wordt het wat duidelijker wie wie is op de school van uw kind. 
 

 

De samenstelling van het schoolteam in schooljaar 2022-2023 
 
    Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep 1/2, ochtend Nouzha Zerbouh Pieter Danes Pieter Danes Nouzha Zerbouh Pieter Danes 

     middag Nouzha Zerbouh Nouzha Zerbouh Pieter Danes Nouzha Zerbouh Nouzha Zerbouh 

Groep 3/4  Diana Comvalius Diana Comvalius  Diana Comvalius  Diana Comvalius  Diana Comvalius  

Groep 5/6   Maryam Lachkar Maryam Lachkar Maryam Lachkar Maryam Lachkar Maryam Lachkar  

Groep 7   Wenda Roos Wenda Roos Wenda Roos Wenda Roos Laura van Gils 

AMOS unIQ  Kayleigh Doodeman Kayleigh Doodeman Kayleigh Doodeman Kayleigh Doodeman nnb 
 
Aliou Diallo  conciërge  dinsdag en donderdag 
Nouzha Zerbouh  ondersteuning  dinsdag en vrijdag 
 
In bovenstaand overzicht zullen gedurende het schooljaar vanwege verlof en studie van teamleden nog wat 
aanpassingen plaats vinden. 
 

 

Gymrooster in het volgende schooljaar 
 
Groep 1 t/m 4  woensdag 13:00 – 13:45  vrijdag 13:00 – 13:45 
groep 5/6  dinsdag 12:15 – 13:00  vrijdag 12:15 – 13:00 
groep 7 + AMOS unIQ dinsdag 13:00 – 13:45  vrijdag 11:15 – 12:00 
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Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023  
  
Vakanties, vrije dagen en studiedagen 
Herfstvakantie,   17 oktober t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie,   26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie,  27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag en Pasen,  7 april t/m 10 april 2023 
Koningsdag,   27 april 2023 
Meivakantie,   1 mei t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart,   18 en 19 mei 2023 
Pinksteren,    29 mei 2023 
Zomervakantie,   24 juli t/m 1 september 2023 
  
Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten. De kinderen zijn vrij 
Studie- werkdag,   dinsdag 15 november 2022 
Studie- werkdag,   dinsdag 31 januari 2023 
Studie- werkdag,   maandag 24 april 2023 
Studie- werkdag,   dinsdag 25 april 2023 
Studie- werkdag,   woensdag 26 april 2023 
Studie- werkdag,   vrijdag 28 april 2023 
Studie- werkdag,   donderdag 11 mei 2023 
Studie- werkweek,  26 juni 2023 t/m 30 juni 2023 
 

 

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. Via een apart bericht 
bent u al geïnformeerd. 
 

 

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 was er op IKC Frankendael om 19.30 uur een informatieavond over het 
schoolkamp. Wij vertelden de ouders hoe het kamp zal verlopen en beantwoordden  vragen.  

 
 

Schooltijden (vijf gelijke dagen model) 
 
De MR heeft besloten om akkoord te gaan met de invoering van het vijf gelijke dagen model in het schooljaar 2022-
2023. Dit betekent dat vanaf maandag 29 augustus de schooltijden op alle vijf de dagen van 08:30 uur tot 14:00 uur 
zijn, dus ook de woensdag.  
 

 

Van de Ouderraad, (uitbreiding en ouderbijdrage) 

 
De Ouderraad bestaat uit Hanane (moeder van Adam, Noah en Younes), Darlene (moeder van Jade-Lynn en Jayleigh) en 
Merville (moeder van Jade en Madison). 
Vorige week is de Ouderraad bijeengekomen en heeft twee belangrijke zaken besproken, te weten de samenstelling van 
de Ouderraad en de ouderbijdrage. 
  
Samenstelling van de Ouderraad  
Na de vakantie heeft Merville geen kinderen meer op school en gaat zij na vele jaren helaas de OR verlaten. Zij wilt graag 
het stokje overdragen aan tenminste twee nieuwe leden. De OR is dus dringend op zoek naar versterking!  
Naast Darlene en Hanane, zoeken we dus ouders die zich graag inzetten voor school. De activiteiten waarbij de 
ouderraad school ondersteunt zijn onder andere: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Voorleesontbijt, Pasen, 
Sportdag/Koningsspelen, het schoolreisje, het afscheidsfeest groep 8 etc. Maar ook wordt in samenspraak met school, 
naar mogelijkheden gezocht om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.   
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De ouderraad overlegt ongeveer 6 x per jaar over de activiteiten die in het schooljaar aan bod komen.  
Lijkt dit iets voor jou en heb je interesse? Laat dit weten aan een van de OR leden of de leerkracht van je kind.  
  
Ouderbijdrage, hoe wat en waarom.  
Jaarlijks vraagt de Ouderraad ook een vrijwillige bijdrage aan de ouders om activiteiten die niet binnen het gewone 
schoolbudget vallen, te kunnen betalen.   
Het vorige schooljaar hebben wij vanwege de CoronaMaatregelen helaas weinig van de extra activiteiten kunnen 
organiseren. Daarom hebben wij vorig schooljaar besloten om geen ouderbijdrage te vragen. 
 
Ondanks er geen ouderbijdrage is gevraagd, zijn er in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 wél uitgaven gedaan.  
• Zo zijn er voor Sinterklaas 2020 en 2021 cadeaus en snoepgoed gekocht  

• Zijn er in het kader van de Kinderboekenweek mooie leesboeken aangeschaft  

• Is de kerstmaaltijd (schooljaar 2020-2021) betaald uit de ouderbijdragen  

• Is er een voorleesontbijt geweest  

• Hebben de schoolverlaters uit groep 8 een afscheidsfeest gehad en een mooi boek als aandenken  

• Heeft er op de laatste schooldag een heuse IJscoman op het plein gestaan  
• Moesten er ook administratiekosten betaald worden voor de bus die gereserveerd was voor het schoolreisje in 

2020, maar dat door Corona niet door kon gaan.  
 
Dit schooljaar hebben we door de versoepelingen gelukkig weer iets meer activiteiten en uitstapjes kunnen organiseren. 
We willen u daarom vragen om alsnog de ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022 te betalen. 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022   
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 50,00 voor ieder kind uit uw gezin.  
Bij één kind is de ouderbijdrage dus 50 euro, bij twee kinderen 100 euro, bij drie kinderen 150 euro.   
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij gevraagd om de ouderbijdrage graag vóór 8 juni te betalen.  
Mocht u nog niet betaald hebben, dan ontvangen wij uw bijdrage graag zo snel mogelijk.   
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar onderstaand rekeningnummer:    
Rekeningnummer:                                       NL86 RABO 0159 3137 32   
Ten name van:                                           Nelson Mandelaschool, Amsterdam   
(let op, naam van de bankrekening is nog niet gewijzigd, deze staat nog t.n.v. de Nelson Mandelaschool)  
Betalingskenmerk:                                       Naam + groep van uw kind(eren)   
 
Laagste ouderbijdrage van Amsterdam   
De ouderbijdrage van IKC Frankendael behoort tot de laagste van Amsterdam. De ouderraad heeft dit bedrag 
vastgesteld met mandaat van de medezeggenschapsraad van IKC Frankendael. Met zorgvuldig financieel beheer 
houden wij de ouderbijdrage zo laag mogelijk.    
Voor het schoolkamp vragen we een aanvullende bijdrage. De ouders van groep 8 zijn hier van op de hoogte.   
  
We gaan er vanuit dat we volgend schooljaar weer leuke activiteiten en uitstapjes kunnen organiseren voor de kinderen. 
Uw ouderbijdrage helpt ons hierbij! 
  
Hopelijk begrijpt u waarom het belangrijk is de ouderbijdrage te voldoen, maar ook dat er in de twee voorgaande 
jaren wel uitgaven zijn gedaan, maar dat er geen bijdrage aan u gevraagd is.  
  
We -maar vooral de kinderen- rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt!  
Mocht u de ouderbijdrage al betaald hebben? Geweldig bedankt!  
 
 

 

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
 
Maandag 29 augustus     Eerste schooldag, Start Thema 1 - Geschiedenis 
Dinsdag 6 september t/m donderdag 8 september  Kennismakingsgesprekken 
Woensdag 14 september     Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 5 oktober     Start Kinderboekenweek 
Vrijdag 14 oktober     Afsluiting Thema 1 – Geschiedenis, Afsluiting KB week 
Maandag 24 oktober     Start Thema 2 – Natuur en Techniek 
Woensdag 26 oktober     Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Maandag 7 november     Schoolfotograaf 
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Maandag 14 november t/m vrijdag 18 november  Voortgangsgesprekken (koersgesprekken groep 8) 
Donderdag 24 november     Schoen zetten 
Vrijdag 2 december of maandag 5 december  Sinterklaasviering op school 
Woensdag 7 december     Informatieochtend voor nieuwe ouders 
 Vrijdag 23 december     Kerstviering, Afsluiting Thema 2 – Natuur en Techniek 
Maandag 16 januari     Start toetsweek M-toetsen 
Woensdag 18 januari     Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 8 februari t/m maandag 13 februari   Definitieve adviesgesprekken (groep 8) 
Dinsdag 14 februari t/m donderdag 16 februari  Rapportgesprekken 
Maandag 6 maart     Start Thema 3 – Mens & Natuur 
Maandag 20 maart     Week van de lentekriebels 
Woensdag 5 april      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Donderdag 6 april     Paasontbijt 
Dinsdag 18 en woensdag 19 april     Eindtoets groep 8 (onder voorbehoud)  
Vrijdag 21 april      Koningsspelen, Afsluiting Thema 3 – Mens & Natuur 
Maandag 8 mei      Start Thema 4 – Cultuur en Maatschappij 
Woensdag 24 mei      Informatieochtend voor nieuwe ouders  
Maandag 5 juni       Start toetsweek E-toetsen (groep 7)  
Maandag 12 juni       Start toetsweek E-toetsen (groepen 3 t/m 6)  
Woensdag 5 juli       Informatieochtend voor nieuwe ouders  
Woensdag 5 juli t/m dinsdag 11 juli    Rapportgesprekken (1 t/m 6) voorl. advies gesprekken (7)  
Maandag 17 juli      Afscheid groep 9 
Dinsdag 18 juli       Afsluiting Thema 4 – Cultuur en Maatschappij 
 
Dit overzicht is nog niet geheel compleet. Via de Nieuwsbrief, website en Parro houden we u op de hoogte van de meest 
actuele zaken. 
 

 

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 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  
 
Woensdag 22 t/m vrijdag 24 juni 

• Schoolkamp groep 8 
Vrijdag 24 juni 

• Schoolreis groepen 1 t/m 6 (7) 
Maandag 27 juni 

• Studiedag team, de kinderen zijn vrij 
Maandag 11 juli 

• Afscheid groep 8 
Dinsdag 12 juli 

• Afsluiting thema kunst 
Vrijdag 15 juli 

• Studiedag team, de kinderen zijn vrij, (voor hen begint de zomervakantie al) 
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 

• Zomervakantie 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Eind juni/begin juli 
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