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Nieuwsbrief 1 

 
 
 
 
 
 

Schooljaar 2022-2023 
 

 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen. 
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad.  
Deze week zijn we al weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.   
We kijken er naar uit iedereen maandag de 29e weer te kunnen verwelkomen.  

 
 
Deze keer in de Nieuwsbrief 
 

➔ Schooltijden 

➔ Kennismakingsgesprekken 

➔ “Pak je kans” hulp bij schoolkosten 

➔ Samenstelling van het team en vacature 

➔ Overzicht vakanties en vrije dagen 2022-2023 

➔ Data evenementen en activiteiten 2022-2023 

➔ Wist u dat  

➔ Agenda 
 
 

 
 

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.  
 

 

Kennismakingsgesprekken 

 
Vanaf dinsdag 6 september t/m donderdag 8 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken 
vinden op school plaats. De leerkrachten informeren u hier via Parro over. 
 

 

Pak je kans - hulp bij schoolkosten 
 
De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij schoolkosten.  
Als bijlage bij de melding van de Nieuwsbrief hebben we u een flyer met informatie opgestuurd. 
In een volgende Nieuwsbrief informeren we over het betalen van de ouderbijdrage als u in het bezit bent van een 
stadspas. 
 

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig 
verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp 
krijgen bij de kosten voor uw kinderen. 
 
Scholierenvergoeding 
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het 

geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en 
papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. 
 
U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool. 
U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school. 
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Gratis laptop of tablet basisschool 
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
 
Gratis laptop of tablet middelbare school 
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
 
Reiskostenvergoeding middelbare school 
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de middelbare school. 
 
Aanvragen regelingen Pak je kans 
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de website: https://www.amsterdam.nl/werk-
inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/. Of vraag op de school van uw kind naar meer informatie over de regelingen. 
 
Hulp nodig bij het aanvragen 
Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar de meester of juf 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 vrijdag 
Nouzha Zerbouh  ondersteuning  dinsdag en vrijdag 
 
In bovenstaand overzicht zullen gedurende het schooljaar vanwege verlof en studie van teamleden nog wat 
aanpassingen plaats vinden. 
 
Vacature 
We zijn nog hard op zoek naar een collega voor de unIQ groep. In eerste instantie voor de vrijdag, maar later in het 
schooljaar donderdag en vrijdag. 
Dus mocht u in uw omgeving iemand weten dei interesse heeft om twee dagen in onze AMOS unIQ groep aan de slag 
te willen gaan? Laat het ons weten. 
 

 

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 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
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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. 
 

 

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
 
Maandag 29 augustus     Eerste schooldag,  
Woensdag 31 augustus     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  
 
Maandag 29 augustus 

• De school begint weer 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Medio september 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Het team van IKC Frankendael hoopt dat iedereen een 

fijne vakantie heeft gehad. 
 

Tot maandag 29 augustus! 


