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Ouders bedankt 
 
Dit kalenderjaar begon nog met de onzekerheid of de scholen na de kerstvakantie al dan niet open zouden gaan. 
Gelukkig hebben we sinds januari niet meer te maken gehad met een lock-down/schoolsluiting.  
Maar wel werden (en worden) we nog steeds geconfronteerd met coronamaatregelen die bepalen dat positief geteste 
leerkrachten (net als iedereen overigens) vijf dagen in quarantaine moeten en daarna tenminste 24 uur klachtenvrij 
moeten zijn. 
Ook wij hebben inmiddels te maken met het oplopend lerarentekort. In Amsterdam zijn er nu meer dan 560 fte tekort 
en de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen. 
Na de zomervakantie hebben ook wij meer en meer moeite om afwezige leerkrachten te vervangen en bij meerdere 
ziekte gevallen is verdelen ook niet altijd meer mogelijk. 
 
Via deze weg willen wij u als ouders 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 hebben we zeer gewaardeerd. 
 

 

Het team 
 

De verwachting is dat Edith Tjaden na de kerstvakantie haar taken weer kan oppakken. 
 
Na de vakantie zullen de lessen in de AMOS unIQ-groep op donderdag verzorgd worden door juf Hester Wetzlar. Hester 
is voor die leerlingen al een bekende omdat zij ook de Spaanse lessen in de unIQ groep verzorgt. 
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Sinterklaas 
 

Op maandag 5 december bezocht de Sint onze school.  
Hij liet even op zich wachten, en er werd gefluisterd dat hij zijn staf 
kwijt was. Gelukkig kwam die snel weer boven water en kon het 
bezoek aan school plaatsvinden. 
Na zijn aankomst was er in de gymzaal een ontmoeting met de 
kinderen van de groepen 1/2 en 3/4. Daar waren ook 
belangstellende ouders welkom. 

Het werd een geweldig leuk feest. Maar daar hadden veel mensen hun best voor 
gedaan. We noemen hier de Ouderraad voor het versieren van de school en het helpen 
met inpakken van de kado’s. De juffen en meesters en een speciale vermelding 
verdienen ook de prachtige surprises die de kinderen in de midden- en 
bovenbouwgroepen hadden gemaakt. 
 
Na het Sinterklaasfeest heeft een groep ouders in een rap tempo de school omgetoverd in mooie kerstsfeer. Enorm 
bedankt! 
 

 

Kerstdiner 

 
Na twee jaar kunnen we gelukkig weer het kerstdiner op school houden.  
U heeft daar via Parro al de nodige informatie over gehad. 
Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 22 december. Om 17:15 gaat de schooldeur open en 
het diner start om 17:30 uur. Het diner eindigt om 18:30 uur. 
De ouderraad verzorgt tussen 17:30 en 18:30 een sapje en een hapje in de teamkamer school. 
Daarna is er nog een samenzang buiten bij de kerstboom. 
 

 

Kerstactiviteiten in kerk de Bron 
 

In de bijlage van deze Nieuwsbrief vind u een flyer met activiteiten op 24 en 25 
december in of bij kerk de Bron 
 
Zaterdag 24 december van 10:00 – 16:00 
Kerstmarkt van en voor de buurt. Een gezellige kerstmarkt op het kerkplein en 
binnen in de kerk. Er is eten en drinken, een gratis workshop kerststukjes 
maken en schmink voor de kids. En natuurlijk is er muziek met een kerststal.  
 
Zaterdag 24 december van 17:00 – 18:00 
Interactieve kerstmusical ‘Heb je het al gehoord’. Een prachtige 
familievoorstelling met verhaal, muziek en interactie met het publiek over twee 
herders die plotseling in het kerstverhaal belanden.  
 
Zaterdag 24 december van 21:30 – 22:30 
Kerstnachtdienst voor de buurt. Een feestelijke kerstdienst om mee te zingen 
met kerstliederen, te luisteren naar een prachtig koor en geïnspireerd te 
worden door een krachtige kerstboodschap. Iedereen is welkom, aanmelden is 
niet nodig.  

 
Zondag 25 december 10:00 
Kerstochtend in de kerk. Een gezellige familiedienst met muziek van de kinderen, het kerstverhaal en ontmoeting na 
afloop. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. 
 

 

Geschiedenis van de school 
 
Op 26 oktober hebben de bovenbouw leerlingen een informatie bordje geplaatst over verdwenen Joodse scholen. Op 
de plek van IKC Frankendael stond vroeger de eerste Joodse Montessorischool. Via de QR-code op het bordje is meer 
informatie te vinden over de school. 
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"Na de grote razzia's in mei 1943 waren alle leerlingen en leerkrachten verdwenen." 
Op de site is ook een route te vinden langs meer scholen met eenzelfde lot. 
 

   
 

 

Thema opening Natuur & techniek 
 
Deze week sluiten we het thema natuur en techniek af. Dit thema stond centraal vanaf de 
herfstvakantie. 
Op woensdag 26 oktober hadden we hoog bezoek op school! Albert Einstein kwam langs om 
het nieuwe thema te openen. Meneer Einstein heeft alle leerlingen op het plein verwelkomd 
en vervolgens in alle klassen spannende en interessante proefjes uitgevoerd.  
 

 

Schoolfotograaf 
 

Inmiddels zijn de meeste inlog/bestelkaartjes met de kinderen meegegeven. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die bij RDFoto kwijt, of mail naar 
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl 
 

 

Van de MR 
 
Hierbij een bericht van de medezeggenschapsraad van het IKC.   
 
Vanaf dit moment zijn de leden van de medezeggenschapsraad van het IKC bereikbaar per e-mail. Het e-mailadres 
waarop wij te bereiken zijn, is MR.IKCFrankendael@amosonderwijs.nl. Hiermee kunt u terecht met vragen of 
opmerkingen rondom onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de MR, 
kunt u ook contact met ons opnemen per e-mail. Mocht u interesse hebben om eenmalig aan te sluiten bij een 
vergadering, is dat ook mogelijk. Onze eerstvolgende vergadering is op vrijdag 11 februari om 15.00 uur. Deze zal 
onder anderen in teken staan van het bespreken van het schoolplan.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Pieter (leerkracht), Laura (leerkracht), Yahia (ouder groep 3/4, 5/6 en 7) en Joyce (ouder Uniq)  
 

 

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
 
Donderdag 22 december     Kerstmaaltijd 
 Vrijdag 23 december     Afsluiting Thema 2 – Natuur en Techniek 
Maandag 16 januari     Start toetsweek M-toetsen 
Woensdag 18 januari     Informatieochtend voor nieuwe ouders,  
Woensdag 18 januari     Vervolg kennismakingsbijeenkomst ouders AMOS unIQ 

mailto:administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
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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 blauw 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  
 
Donderdag 22 december 

• Kerstviering 
Vrijdag 23 december 

• Om 14:00 uur begint de Kerstvakantie 
Woensdag 18 januari 

• Informatieochtend voor nieuwe ouders 

• Vervolg kennismakingsbijeenkomst ouders AMOS unIQ 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Rond 2 februari 
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