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Beste ouders(s), verzorger(s), 1 september 2017 
Wij zijn er klaar voor!  
De afgelopen weken is er, met name in het gebouw aan de Hogeweg, door diverse aannemers heel veel werk verzet. 
Deze week zijn we vanaf woensdag (sommigen van ons al eerder) met zijn allen keihard bezig geweest met 
schoonmaken, het omhuizen van meubilair, het inrichten van lokalen, uitpakken van de jaarbestelling en allerlei zaken 
die nodig zijn om het schooljaar goed te kunnen beginnen. 
In deze Nieuwsbrief geven we jullie een kleine impressie van wat er zoal gebeurd is. 
Veel leesplezier en tot maandag 4 september. 
 

Met vriendelijke groet,  
team van de Frankendael 

Marlou, Tanja, Gertjan, Frank, Mandy, Andrea, Samantha, Sanne, Pascalle, Irma, Samira, Marscha,  
Sanne, Debbie, Jennifer, Marieke, Peter, Sanne, Karin, Maryse, Edith, Bert, Paul, Marieke, Nel, Sabine  

 
 

Verbouwing en zo. 

 
Op de locatie Hogeweg is in de 
afgelopen weken keihard ge-
werkt. 

 
In het kader van het project 
“Gezonde scholen”. Is de firma 

Breijer in opdracht van de 
gemeente Amsterdam bezig 
geweest met het installeren van 
een luchtbehandelingsinstallatie  

 
Hiervoor zijn in alle lokalen grote 
buizen en circulatie units 
aangebracht die door nieuwe 
plafonds aan het zicht onttrokken 
zijn. 
Gelijkertijd zijn in de lokalen ook 
nieuwe energiezuinige lichtarma-
turen met sensoren geplaatst 
die, afhankelijk van de lichtinval 
van buiten, meer of minder fel 
branden.  

 
Deze armaturen zijn ook voorzien 
van bewegingsmelders zodat zij 
na een bepaalde periode van rust 
automatisch uitgaan. 
 
Naast bovengenoemde werk-
zaamheden heeft bouwbedrijf 
Selie in opdracht van ons 
schoolbestuur op de begane 
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grond een verbouwing uitge-
voerd. 

 
Hierbij zijn de oude kleedkamers 
bij de gymzaal verbouwd tot een 
nieuwe ruimte voor de BSO 
“Woest Zuid”.  
Het voormalige lokaal van de BSO 
is verbouwd tot een klaslokaal 
voor groep 3. 

 
De bibliotheek is verhuisd naar 
de eerste etage, waar boven het 
trappenhuis een mooi ruimte is 
gemaakt voor de boekenkasten. 
Op de oude plek van de 
bibliotheek zijn nieuwe kleed-
kamers gemaakt. 
In de gang tussen de hal en de 
gymzaal zijn kasten gekomen 
waardoor er geen losse mate-
rialen en stoelen meer in de loop 
staan. 

 
Het keukentje/personeelsruimte 
is gesplitst in een keuken en en 

aparte werk- spreekkamer. Hier-
door is teamruimte verplaatst 
naar de hal. 
Tot slot zijn op de begane grond 
de gangen aan weerszijden van 
de hal geschilderd. 

 
Het mag duidelijk zijn dat voor 
het gelijktijdig uitvoeren van 
twee ingrijpende bouw trajecten 
de nodige afstemming en overleg 
nodig was en dat er soms ook 
zaken minder snel gingen. 
Maar we zijn blij dat uiteindelijk 
dit weekend het project afgerond 
kan worden. 

 
De komende weken zal er nog 
(iets wat onvermijdelijk is bij zo’n 
groot project) het nodige nawerk 
worden verricht. 
 

Kennismakings 
gesprekken 

Vanaf donderdag 7 september 
t/m woensdag 13 september 
vinden er tussen 14:30 – 16:30 
uur kennismakingsgesprekken 
plaats. 
In deze 10 minuten gesprekjes 
kunt u kennismaken met de 
(nieuwe) leerkracht van uw kind 
en informatie uitwisselen. 
Bij de lokalen en dus niet in het 
speellokaal (HW) of de hal (VLW) 
hangen van af maandag 
intekenlijsten. 
 

Wist U dat? 
 De school weer begint op 

maandag 4 september 

 Op de Hogeweg de perso-
neelsruimte in de hal 
gesitueerd is. 

 Kinderen en ouders hierdoor 
buiten op het plein moeten 
wachten op de bel van 08:20 
uur en pas dan de school in 
mogen. 

 De Jaarkalender ook dit jaar 
weer verschijnt. 

 We proberen om deze voor 
de start van de intake-
gesprekken door de drukker 
aangeleverd te hebben. 

 Muziekschool de Regenboog 
dit schooljaar een aanbod 
heeft voor muzieklessen na 
schooltijd? 

 Er nog plaatsen vrij zijn?  
 Voor meer informatie zie: 

www.muziekschoolderegenboog.nl 

 We volgende week uitge-
breide informatie geven over 
het aanbod? 

 Vragen opmerkingen sugges-
ties m.b.t. de Nieuwsbrief 
altijd welkom zijn? 

 Dit via de mail kan? 
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 

 
Maandag 4 september 

 De school begint weer 
Donderdag 7 september t/m  

woensdag 13 september 

 kennismakinggesprekken 
leerkrachten en ouders 

Maandag 18 september 

 schoolfotograaf 
Donderdag 21 september 

 algemene informatieavond 
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