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Sinterklaas
Aankomst in Zwalk, Blokkade, Defilé, Sint werkt thuis.
We hebben het zaterdag allemaal kunnen zien.
Hoe het sinteklaasfeest op school gevierd gaat worden is nog een raadsel. Maar Sint heeft ons al wel laten
weten dat er dit jaar geen grootse entree zal zijn.
We informeren u later meer.

4x Wijzer / Blink / Kleuterplein

Op de Nelson Mandelaschool is een tijd volgens het vier keer wijzer model gewerkt. Vanwege de
schoolgrootte en wisselingen binnen het team werd het steeds moeilijker te voldoen aan de eisen van het
model en werden de kerndoelen niet voldoende gedekt.
Na onderzoek hebben we gekozen om de methode Blink te gaan gebruiken. Uitgangspunten hierbij waren
dat veel gewaardeerde elementen uit 4 keer wijzer ook in de nieuwe methode terug te vinden moesten zijn,
dat er goed zicht is op de ontwikkeling van leerlingen in relatie tot de kerndoelen en dat er een goed toetsen registratiesysteem beschikbaar is.
De lesmethode van Blink Wereld voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek)
gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.
Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld.
En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.
Bij Blink Wereld werken groep 5 t/m 8 aan thema’s van ongeveer 12-20 lessen waarbij de kinderen veel
ruimte krijgen voor eigen onderzoek en waarin verschillende wereldoriëntatievakken zijn geïntegreerd.
Het pakket voor groep 3/4 volgt de opbouw van groep 5 t/m 8. De thema’s zijn minder omvangrijk dan in de
bovenbouw, maar kunnen eenvoudig uitgebreid worden met extra onderzoek of meer creatieve
verwerkingsvormen.
Door te werken met Blink voldoen we aan de Kerndoelen, zijn we in staat het thematisch werken te behouden
en kunnen we ook tegemoetkomen aan de leerstijlen en onderzoeksvragen van kinderen.

In groep 1/2 wordt gewerkt met de (thematische) methode Kleuterplein. We hebben daar al eerder over
geschreven. Door met Kleuterplein te werken worden ook in deze groep de kerndoelen gedekt. Bij
jaarplanning van de thema’s kijken we naar de raakvlakken met de methode Blink en werken we samen met
de Frankendael.

Studieweek 19 t/m 23 oktober
In deze week was ook een studie-tweedaagse ICT gepland. De inhoud van
de training was mede gebaseerd op de ervaringen uit de periode van de
lock-down en ook opmerkingen van ouders in de enquête over het
thuisonderwijs.
Tijdens deze dagen is ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden van
Office 365, zijn afspraken gemaakt hoe we het Ieren in een digitale
omgeving vorm geven en is ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van eventueel thuisonderwijs.
Ook zijn er nieuwe laptops/chromebooks beschikbaar waardoor het nu in alle groepen mogelijk is met
meerdere kinderen (of zelfs de hele groep tegelijk) met laptops of chromebooks te werken.
Verder was er in die week een studiedag “Vreedzame school” en is een dagdeel besteed aan het evalueren
van groepsplannen.

Informatieavond overstap PO-VO

(van groep 8 naar het voortgezet onderwijs).

In het kader van de Kernprocedure hebben we voor de ouders van
leerlingen uit groep 8 van zowel de Nelson Mandelschool als de
Frankendaelschool twee keer een online informatieavond
georganiseerd.
De eerste avond was op maandag 9 november en deze avond hebben 41
mensen ingelogd. De tweede avond was woensdag 18 november en toen hebben 28 mensen ingelogd. Ook
was er op beide avonden een aantal 8e groepers dat met hun ouder(s) meekeek.
De informatie werd op beide avonden verzorgd door Lidewij Koren van de Onderwijs Consumenten
Organisatie (OCO).
Op de website van OCO en op https://www.voschoolkeuze020.nl/ kunnen de ouders en de betreffende
leerlingen nog meer informatie vinden.

Schooltandarts
De schooltandarts is vanaf volgende week dinsdag weer op school.
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Tegemoetkoming in schoolkosten – “Pak je kans”
Alle kinderen in Amsterdam moeten kunnen meedoen aan activiteiten op of na
school. Hebt u een laag inkomen ov weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u
werkt maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp
krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen.
Normaal kunnen ouders de folder “Pak je kans”
meenemen van school maar omdat u door de
Coronacrisis niet in school mag komen zetten we
hier de link naar de site van de gemeente waar u
alle
informatie
kunt
vinden
over
tegemoetkoming in de kosten bij schoolgaande
kinderen.
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
of
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/

Wist U dat?
•
•
•
•

Het AVG toestemminsformulier “Gebruik beeldmateriaal” via de website is te downloaden?
We op dit schooljaar zonnepanelen op het dak krijgen?
Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?
Dit via de mail kan naar? directie.frankendael@amosonderwijs.nl

Communicatie
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

Agenda / In de planning
Maandag 30 november
Schoen zetten op school
Dinsdag 1 december
Pietengym
Vrijdag 4 december
Sinterklaasfeest
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 3 december.
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