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In de laatste week voor de vakantie zijn er altijd momenten waarop we even stilstaan staan bij afscheid nemen. 
Op maandag 11 juli was het de beurt aan de 8e groepers. 
In een gezellige bijeenkomst in Het Badhuistheater aan het Boerhaaveplein konden we kijken naar een door hen zelf 
bedachte, geregisseerde, opgenomen en gemonteerde afscheidsfilm. Daarna was er een officieel moment met het 
ondertekenen van een oorkonde. Tot slot kon er onder het genot van een hapje en een sapje nog even nagepraat 
worden. 
We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel plezier op hun nieuwe school! 
 
Op dinsdag 12 juli was de afsluiting van het thema kunst. Ouders waren welkom om in de groepen te kijken wat de 
kinderen allemaal gemaakt en geleerd hadden in het kader van dit thema. 
Daarna was er op het plein een gezellig samenzijn waarbij de Ouderraad had gezorgd voor heerlijke hapjes en 
drankjes. Ook nu was er een klein officieel momentje waar afscheid werd genomen van een OR-lid en twee 
Biebouders. 
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Team 
 
Beste ouders, 

In de vorige nieuwsbrief kon u zien dat ik volgend jaar nog één dag les ga geven aan de groep 7 
naast juf Wenda. Dit betekent dat ik afscheid ga nemen van het UnIQ onderwijs. Ik heb dit een 
aantal jaar met heel veel plezier gedaan, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. Dit heb ik 
gevonden door 4 dagen te mogen gaan werken als orthopedagoog, zowel op het IKC als op de 
Frankendael. Ik ga me onder anderen bezighouden met de plusgroepen en extra begeleiding 
geven aan kinderen die dat goed kunnen gebruiken. De dagen waarop ik aanwezig zal zijn op 
beide scholen is nog onbekend. Zodra dit duidelijk is, zullen wij dit met u communiceren. Mocht 
u hier vragen over hebben, spreek mij vooral aan en dan wens ik u voor nu allemaal een hele 
fijne vakantie! 
Groetjes Laura 

 
 

Schooltijden (vijf gelijke dagen model) 
 
Vanaf maandag 29 augustus zijn de schooltijden op alle vijf de dagen van 08:30 uur tot 14:00 uur. Dus ook de 
woensdag.  
 

 

Biebouders bedankt 
 
Op deze plek willen we onze grote dank uitspreken naar drie ouders die zich enorm hebben ingezet om het mogelijk te 
maken dat de schoolbibliotheek elke woensdag geopend was en dat de kinderen een boek konden lenen. 
Maar dat was niet het enige. Ook zorgden ze voor aanvulling met nieuwe titels, werden beschadigde boeken hersteld 
of vervangen, en werden verouderde boeken vervangen door modernere exemplaren. Boeken werden gecodeerd en 
via ingedeeld. Hierdoor konden alle kinderen vrijwel zonder moeite een voor hen geschikt boek in de collectie vinden. 
Doordat hun kinderen in groep 8 zitten en dus van school gaan zetten deze drie kanjers een punt achter hun bieb 
taken.  
 
Angela (moeder van Perran), Karin (moeder van Thomas) en Merville (moeder van 
Jade) enorm bedankt voor jullie inzet. Mede dankzij jullie is de bieb ondanks alle 
coronaperikelen zoveel mogelijk open geweest. Maar ook is in een eerder 
stadium veel gedigitaliseerd en op niveau ingedeeld.  
 
We zoeken overigens wel opvolgers, want zonder biebouders wordt het heel lastig om onze mooie bibliotheek voor 
het uitlenen van boeken aan de leerlingen open te houden. Zou je als biebouder aan de slag willen? Laat het even 
weten aan de leerkracht van je kind(eren) 
 

 

De leerlingenraad van IKC Frankendael 
 
Op IKC Frankendael is een leerlingenraad. In de leerlingenraard zitten kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8 
Ongeveer 1 x per 6 weken komt de leerlingenraad bij elkaar. 
Ze bespreken ideen die mogelijek uitgvoerd kunnen worden of waarvan ze 
vinden dat die anders zouden kunnen. 
De leerlingenraad wordt begeleid door Angela van Maurik van Junior Campus. 
In principe komt er tijdens een vergadering ook altijd iemdan van de 
schoolleiding even langs als de raad vergadert. 
De leelringenraad levert ook een vertegenwoordiger voor de AMOS 
leerlingenraad die 3-4 keer per jaar vergadert. 
De leerlingenraad heeft dit jaar aan veel verschillende ideeën gewerkt. Hieronder een paar ideeën:  

• We willen dat de leerlingen van de bovenbouw gaan voorlezen aan de leerlingen van de onderbouw 

• Meer geluiddempende koptelefoons om je beter te kunnen concentreren 

• Meer wiebelkussens voor degenen die dat nodig hebben  

• We willen graag terug naar de normale gym tijd (deze was verkort doordat de gymleraar in de Coronatijd alles 
moest schoonmaken tussendoor) 

• meer speeltijd buiten in de zomer 

https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/bedankt-voor-uw-bijdragen
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• Buitenlessen 

• Meer schooluitjes verspreid over het jaar 

• Papier om je handen te drogen in de toiletten. 
Dit waren de ideeën van dit jaar. We zijn nog bezig met wat lukt en wat niet.  
 
Groetjes, 
de leerlingenraad 
Micah, Jonathan, Aris, Souhaila, Younes, Jayleigh, Lavinia, Halima, Amalio. 
 

 

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. 
 

 

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 
 
Waarom worden vakanties en Vrije dagen en Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten apart vermeld en niet in 
één overzicht? 
Dit heeft te maken met het feit dat veel ouders die gebruik maken van de kinderopvang dit apart moeten opgeven. 
 
 

 

Van de Ouderraad, (uitbreiding en ouderbijdrage) 

 
Samenstelling van de Ouderraad  
Heeft u belangstelling om plaats nemen in de Ouderraad, maar weet u niet precies wat het inhoudt? Kijk in Nieuwsbrief 
9 voor meer informatie. 
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Ouderbijdrage 
Ouderbijdrage vergeten te betalen? U kunt tijdens de zomervakantie gewoon uw bijdrage overmaken! Kijk in Nieuwbrief 
9 voor de nodige informatie. 
 

 

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 
Woensdag 12 oktober     Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Vrijdag 14 oktober     Afsluiting Thema 1 – Geschiedenis, Afsluiting KB week 
Maandag 24 oktober     Start Thema 2 – Natuur en Techniek 
Maandag 7 november     Schoolfotograaf 
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 
Woensdag 22 februari      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
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 21 juni      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 8 
Dinsdag 18 juli       Afsluiting Thema 4 – Cultuur en Maatschappij 
 
Dit overzicht is nog niet geheel compleet.  
In het rood aanvullingen/wijzigingen t.o.v. het overzicht in de vorige Nieuwsbrief.  
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  
 
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:  

• Na de zomervakantie 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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