Op 25 september wordt de 1,5 meter maatregel opgeheven. Dit betekent dat u vanaf maandag 27 september weer
welkom bent in school. We kunnen ons voorstellen dat u graag met uw kind mee naar binnen loopt. In een aparte mail
hebben we u al verteld hoe we het vanaf maandag 27 september gaan regelen.
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Telefonische bereikbaarheid
Langzamerhand verdwijnen de meeste kinderziektes uit het nieuwe systeem.
De inkomende gesprekken worden in principe tijdens schooltijd doorgeschakeld naar de
administratief medewerker Nel Westra of de conciërge Alliou Diallo.
U kunt natuurlijk ook via de mail of Parro (zie verderop in deze Nieuwsbrief) een bericht sturen.
Leerkrachten kunnen nu ook, met gebruikmaking van teams via het schoolnummer bellen. Het kan echter voorkomen
dat u dan een anoniem nummer ziet, of dat het een telefoonnummer is dat u niet kent. Er wordt nog gekeken of dit
veranderd kan worden.

Communicatie via Parro
Omdat zowel binnen het team als bij ouders behoefte bestaat aan duidelijkheid wanneer we Parro gebruiken en
waarover we communiceren hebben we een aantal zaken op een rijtje gezet. We hopen hiermee duidelijkheid te
verschaffen en deze communicatie-app efficiënter te gebruiken.
We streven ernaar dat de groepsleerkracht minimaal 1x per week een bericht stuurt over een activiteit of
gebeurtenissen de groep. Meer mag natuurlijk altijd, maar dat laten we aan de leerkracht zelf over.
We proberen teksten in mededelingen zo kort mogelijk te houden, uiteraard houden we rekening met privacy en
leerlingen waarvan geen beeldmateriaal gedeeld mag worden.
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Waarover communiceren we?
Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen
meenemen (streven is om dit minimaal twee dagen van te voren
versturen, om te voorkomen dat ouders het te laat zien), vrijwilligers
vragen, leuke mededelingen of foto’s.
Waarover communiceren we niet?
Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de Parro-app. We maken graag
een afspraak voor persoonlijk contact.
Wanneer gebruiken we Parro?
Tussen 07:30 en 17:00 is Parro contact mogelijk. Buiten deze tijden ontvangen de teamleden geen pushberichten en
wordt er niet van hen verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken. Of contact buiten deze tijden of in het
weekend mogelijk is, is van de leerkracht afhankelijk.
We streven naar een vlotte communicatie, maar zijn niet verplicht direct te reageren. Immers staan we het grootste
deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang.
Indien wenselijk sturen ouder en leerkracht elkaar een bevestiging dat het bericht gelezen is, en dat ze er later nog op
terugkomen.
Indien een leerkracht door ziekte afwezig is, onderhoudt hij/zij geen contact met ouders. Dit doet de directie.

AVG Toestemming
In het kader van de AVG (wet op de privacy) mogen wij zonder specifieke toestemming van de ouder(s) (naast
bepaalde leerlinggegevens) geen beeldmateriaal (foto/video) dat we op school van lesactiviteiten maken waar
kinderen herkenbaar op staan delen met anderen.
Jaarlijks vragen we u daarom toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Het betreft
de volgende onderwerpen:
 De (digitale) Nieuwsbrief
 Parro
 Schoolgids (digitaal en gedrukt)
 Op social media accounts van de school
 De website van de school
 In folders, flyers, schoolkalender (ter promotie van de school)
U kunt uw voorkeur/toestemming op 3 manieren aangeven:
De eerste manier (en die heeft de voorkeur) is via de Parro app.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
De tweede manier is het downloaden van het formulier van de website van de school via deze link.
Op het formulier vult u eerst de naam van u kind, de geboortedatum en de groep in.
Vervolgens geeft u op het formulier aan waarvoor IKC Frankendael beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag
gebruiken.
Tot slot ondertekent u het formulier en geeft het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan uw kind mee, om het bij
de leerkracht in te leveren. Uiteraard kunt u het ook scannen en per mail versturen naar
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
De derde manier is bij de administratie van de school een formulier ophalen.
U kunt dan (net als bij stap 2) het formulier invullen en weer op school weer inleveren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u nog akkoord bent met uw
verleende toestemming.
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Alvast dank voor uw medewerking

Schoolfotograaf
Op vrijdag 8 oktober is de schoolfotograaf op school.
Er worden alleen kinderen gefotografeerd die op IKC Frankendael zitten. Als er
meerdere kinderen op school zitten wordt er wel een zgn. Broertjes & zusjes
foto gemaakt. (maar alleen van de kinderen op school)
Net als voorgaande jaren zullen de bestellingen plaats vinden d.m.v.
inlogkaartjes. We verwachten deze kort na de herfstvakantie op school, waarna we ze aan de kinderen meegeven.

Gebruik mobile telefoons, smartwatches en andere devices
Leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) mogen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Zij mogen deze
alleen na schooltijd gebruiken. (Onder schooltijd zijn ze opgeborgen of worden ze ingeleverd) Wanneer door
omstandigheden een jongere leerling een telefoon bij zich moet hebben, kunnen de ouders daarover afspraken
maken met de leerkracht en de directie.
Ook het gebruik van smartwatches, tablets e.d. valt onder deze regeling.
Bij het meenemen van dergelijke geldt de eigen verantwoordelijkheid en is de school niet aansprakelijk, voor diefstal
schade e.d.

Kinderboekenweek
De 67ste Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober.
Het thema is “Worden wat je wil”.
Op school schenken we hier natuurlijk weer aandacht aan.
Op de site van de Kinderboekenweek vindt u nog veel meer informatie.

Bruna – Kinderboekenweek actie (Spaar mee voor onze schoolbieb)
Beste ouder/verzorger,
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen
de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op
school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in
op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de
kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Via deze link kunt u e.e.a. nalezen.

Oproep! De Ouderraad (OR) zoekt nieuwe leden.
De ouderraad is dringend op zoek naar versterking. De ouderraad bestaat uit een leuke groep ouders die zich graag inzet
voor school. De activiteiten waarbij de ouderraad school ondersteunt zijn onder andere Kinderboekenweek, Sinterklaas,
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Kerst, Pasen, afscheidsfeest groep 8 etc. Maar ook wordt in samenspraak met school, naar mogelijkheden gezocht om
leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Mocht u interesse hebben laat dit dan even weten aan de leerkracht van uw kind, of stuur een mailtje naar Nel Westra
(administratief medewerker) nel.westra@amosonderwijs.nl

De Talententent
De naschoolse lessen zijn van start gegaan. De eerste lessen van Basketbal, Sciencelab en
Vloggen en Bloggen waren een groot succes.
Kinderen kunnen nog steeds meedoen met Basketbal (nog 4 plekjes) en meedoen met Vloggen
en Bloggen (nog 6 plekjes).
Inschrijven? Klik op de link: Activiteiten (talententent.nl)
Inschrijven kan gratis met de stadspas en anders moet u 10 euro betalen. Meester Aliou en
meester Pieter helpen u graag met de inschrijving.

Film- en Mediafestival voor scholen
Op dinsdagochtend 12 oktober gaan de kinderen van groep 5/6 en groep 8 met juf Maryam en
juf Wenda naar het Film- en Mediafestival voor kinderen. De kinderen gaan een film kijken in
bioscoop Rialto en daarna doen ze mee aan het programma van Cinekid om spelenderwijs meer
te leren over film en media.
Meer weten? Klik op de link: Scholenprogramma | Cinekid
De schoolbus vertrekt vroeg om op tijd te zijn, dus alle kinderen van groep 5/6 en 8 moeten op dinsdag 12 oktober om
8 uur op school zijn.

Aanbod SKC
De kinderen van de groepen 5, 6 en 8 hebben informatie meegekregen over het aanbod van SKC.
Voor vragen kunt u bij juf Annelies van Esterik terecht annelies.vanesterik@amosonderwijs.nl

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 dit jaar 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.frankendael@amosonderwijs.nl

Agenda / in de planning
Maandag 8 oktober
 Schoolfotograaf
Woensdag 6 oktober
 Start Kinderboekenweek
Vrijdag 15 oktober
 Studiedag AMOS (de kinderen zijn vrij)
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
 Herfstvakantie
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt:

Medio oktober
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