
 

 Pagina 1 van 2  
 

 
 Nieuwsbrief 2017-2018 

nummer 2 

 

 
Beste ouders(s), verzorger(s), 7 september 2017 
 
Voor u ligt de 2

e
 Nieuwsbrief van dit schooljaar. 

De eerste week zit er bijna op en we zijn met z’n allen al weer volop bezig.  
Zoals we voor de zomervakantie al schreven zullen de Nieuwsbrieven dit jaar niet meer wekelijks verschijnen. In een 
volgende editie geven we jullie een overzicht van de geplande data. 

Met vriendelijke groet namens het team van de Frankendael 
Edith Tjaden en  Gertjan Bart 

 

Verbouwing en zo. 
Op de Hogeweg worden de 
laatste (ver)bouwzaken langza-
merhand afgerond en zijn de 
gym- en speelzaal weer helemaal 
schoongemaakt.  

 
De nieuwe kleedkamers zijn bijna 
gereed. En ook de nieuwe ruimte 
van Woest Zuid is al volop in 
gebruik. 
De bibliotheek is grotendeels 
ingericht en kan waarschijnlijk 
volgende week weer gaan 
draaien. 

 
Er is door alle betrokkenen 
(bouwbedrijven, schoonmakers, 
teamleden) heel hard gewerkt 
om de school weer helemaal tip-
top in orde te krijgen. 
En u kunt zelf zien dat dit heel 
goed is gelukt. 
 
Op de Von Liebigweg was het in 
dat opzicht een stuk rustiger. 
Maar in de loop van dit jaar zal 
het lokaal naast de hoofdingang 
aangepast worden voor de 
huisvesting van een peuter-
speelzaal. 

De automatische schoolbel op 
die locatie die een beetje uit de 
pas loopt, zal weer opnieuw 
worden ingesteld. 
 

Kennismakings 
gesprekken 

Tot en met woensdag 13 
september vinden er tussen 
14:30 – 16:30 uur kennismakings-
gesprekken plaats. In deze 10 
minuten gesprekjes kunt u 
kennismaken met de (nieuwe) 
leerkracht van uw kind en 
informatie uitwisselen. 
Heeft u nog niet ingetekend? 
Maandag kan het nog! 
 

Informatieavond 
Op donderdag 21 september 
vindt de gebruikelijke informatie-
avond plaats waarop de 
(groeps)leerkrachten u infor-
meren over het jaarplan, de 
lessen, schoolafspraken en 
allerlei zaken die van belang zijn 
om het schooljaar goed te laten 
verlopen. 
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U krijgt daar binnenkort een 
apart bericht over. 
 

Verkiezingen MR 
(Medezeggenschaps Raad) 
De MR is op elke school aanwezig 
en bestaat uit een ouder- en 
leerkrachtgeleding. Tijdens regel-
matige vergaderingen praat de 
directie de MR bij over 
allerhande zaken. De MR houdt 
zich hoofdzakelijk bezig met de 
beleidsmatige zaken van de 
school. Dit kan gaan over het 
inpassen van nieuwe onder-
wijsmethodes tot verbouwings-
plannen en de promotie van de 
school. De bevoegdheden van de 
MR zijn door de overheid 
vastgesteld. Zo kent de MR 
advies- en instemmingsrecht. 
Samen met de directie heeft de 
MR hetzelfde doel: goed 
onderwijs voor onze kinderen in 
een veilige en prettige omgeving. 
 
In de bijlage leest u meer over de 
MR, de leden en de komende 
verkiezingen. 
 

Staking op 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober zal door 
medewerkers in het primair 
onderwijs in Nederland worden 
gestaakt. De organisaties die 
verenigd zijn in het PO-Front, 
hebben tot deze staking 
opgeroepen om hun boodschap 
aan de politiek voor een eerlijk 
salaris en minder werkdruk 
kracht bij te zetten.  
 
Op basis van de uitkomst van de 
ledenpeiling roept de PO-Raad 
schoolbesturen op om mede-
werkers die deel willen nemen 
aan een staking te ondersteunen.  
 
Op de site van de PO raad wordt 
gesteld dat een grote meer-
derheid van de schoolbesturen in 
het primair onderwijs het doel 
van de lerarenacties steunt en 
begrip heeft voor een staking. 

Dat blijkt uit een peiling van de 
PO-Raad onder de schoolbe-
sturen in het primair onderwijs, 
die door zo’n 300 schoolbesturen 
is ingevuld. 
 
Het laatste woord is hier nog niet 
over geschreven en in de 
volgende Nieuwsbrief of in een 
aparte mail komen we hier op 
terug 
 

Muziekschool de  
Regenboog 

Zoals we eerder 
al schreven zal 
muziekschool de 
Regenboog dit 
schooljaar diver- 
se lessen na  

schooltijd aanbieden. 
In de bijlage leest u meer over 
het programma. 
 

Jeugdtheaterschool  
TIJ 

Jeugdtheaterschool 
TIJ zal dit school-
jaar ook gebruik 
gaan maken van 
ruimtes op school 
voor hun aanbod.  
In de bijlage vindt u een Flyer 
met meer informatie. 
 

Wist U dat? 
 De Jaarkalender al weer 

verschenen is? 

 Op de Hogeweg in de buiten-
berging van het kleutermate-
riaal een grote egel zat? 

  

 Deze door meester Frank 
naar een natuurlijker plekje is 
verhuisd. 

 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 
Dinsdag 19 september 

 info ochtend nieuwe ouders 
(VLW) 

Donderdag 21 september 

 informatie avond 
Vrijdag 22 september 

 info ochtend nieuwe ouders 
(HW) 

Zaterdag 30 september 

 Kledingbeurs 
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