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 Nieuwsbrief 2017-2018 

nummer 3 

 

 
Beste ouders(s), verzorger(s), 22 september 2017 
 
In de 3

e
 Nieuwsbrief van dit schooljaar informatie over de staking op 5 oktober, de verbouwing, een lekkende pen in 

groep 5, een herinnering voor de MR verkiezing, fietsen naar gym, de kinderkleding- en speelgoedbeurs, informatie 
door drie aanbieders van NaSchoolseActiviteiten en de losse rubrieken. 
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 

 

Staking op 5 oktober 
 

Zoals u waarschijnlijk weet gaan 
vele leerkrachten op 5 oktober 
staken. In de bijgevoegde brief 
kunt het standpunt lezen van het 
schoolbestuur. 
Wat betekent dit concreet voor 
u?  
Op 5 oktober is de Frankendael 
net als de andere AMOS scholen, 
en heel veel andere scholen in 
Nederland dicht. 
U dient die dag dus voor opvang 
van uw kind(eren) te zorgen. 
Wij hopen op uw begrip! 
 

Verbouwing en zo. 
Deze week zijn de nieuwe 
kleedkamers op de Hogeweg 

gereed gekomen en zijn ze 
schoongemaakt. 
Vanaf maandag kunnen ze dan 
worden gebruikt. 
Volgende week wordt begonnen 
met het verder afbouwen van de 
nieuwe spreekkamer en de 
keuken op de begane grond. 
 

Pas op voor lekkende 
pennen. 
Juf Marscha kreeg te maken met 
een lekkende pen. 
Stella en Marten uit grope 5 
hebben daar een prachtig gedicht 
over gemaakt. 

Juf Marscha was een dictee aan het geven 
En we waren gebleven bij zin 7 
Ze pakte haar pen en schreef iets op 
En toen ontplofte de dop 
De pen was kort 
Alle spetters kwamen op het digibord 
De spetters kwamen ook op haar wang 
Toen liep ze naar de gang 
Toen schoot Gertjan in de lach 
En Koning Alexander kwam met de vlag 
Toen kwam de hilarische vlog 
Lachen toch? 
Onze eind zin is 
Dat dit gedicht klaar is! 

 
Stella en Marten (groep 5) 

 

Herinnering! 
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-
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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. 
De aanmeldingstermijn voor 
nieuwe kandidaten sluit op 
maandag 25 september om 
00:00 uur 
 

Fietsen naar gym. 
Op dinsdag 19 september ging de 
kinderen van groep VLW 5/6 voor 
het eerst op de fiets van de Von 
Liebigweg naar de Hogeweg. 

  
Het ging hartstikke goed. Top! 
 

kinderkleding- en  
speelgoedbeurs  

Zaterdag 30 september. 
Voor de zekerheid sturen we de 
informatie nog een keer mee. 
 

Muziekschool de  
Regenboog 

Binnenkort gaan 
de muzieklessen 
van start op de 
Frankendaelschool. 
Er zijn nog plekken 
beschikbaar. 
Schrijf je snel in!  

 

De eerste les is gratis! 
Wij vinden het belangrijk om 
kinderen kennis te laten maken met 
de docent en het gekozen muziek 
vak.  
De inschrijving gaat pas definitief 
door als je kind na de eerste les door 
wil gaan.  

De lestijden zijn aangepast aan het 
rooster van de Frankendaelschool. 
Alle lessen beginnen om 14.15 uur. 
Maandag: 
14.15-15.00 uur AMV (algemene 
muzikale vorming vanaf 6 jaar) 
15.00-15.45 uur Zangclub (vanaf 8 
jaar) 
Vanaf 15.45 uur kunnen kinderen 
piano of zanglessen volgen. 
Woensdag: 
14.15 uur Gitaarles (6-8 jaar) 
15.15 uur Gitaarles (9-12 jaar) 
Vanaf 16.15 uur worden gitaarles 
gegeven in klein groepjes tussen 3-6 
kinderen. 
Donderdag: 
14.00-15.30 Muziektheater les (vanaf 
8 jaar) 
Voor meer informatie/inschrijven zie: 
www.muziekschoolderegenboog.nl 
 
Hoor graag van jullie, 
Oksana Konstantinova 
Director Muziekschool De Regenboog 

 

Stichting Bandstart  
de voices 

 
Stichting Bandstart de voices wil 
kinderen van gezinnen die onder de 
armoedegrens leven ondersteunen 
door ze een kans te geven muziek te 
maken en zich te ontplooien. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bandstartdevoices.nl. 
Aanmelden kan via het formulier op 
school. 
30 september is er een 
introductiedag. 

 

Jeugdtheaterschool  
TIJ 

Kijk voor info over 
het aanbod op de 
flyers bij de 
ingangen. 

 

 
 
 

Wist U dat? 
 Op de Hogeweg de deur van 

het directiekantoor volge-
plakt werd met allemaal 
briefjes omdat juf Edith jarig 
was? 

  
 De leerkrachten van de 

groepen 1/2a en 1/2b 
joggingbroeken, onderbroe-
ken en sokken zoeken om te 
kunnen gebruiken bij 
ongelukjes.  

 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 

 
Donderdag 28 september 

 MR vergadering 
Zaterdag 30 september 

 Kledingbeurs 
Donderdag 5 oktober 

 School gesloten  
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