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 Nieuwsbrief 2017-2018 

nummer 4 

 

 
Beste ouders(s), verzorger(s), 6 oktober 2017 
 
In Nieuwsbrief 4  informatie over de Kinderboekenweek, verkiezingen MR, schoolplein HW, Interventieprogramma 
BOUW, de Von Liebigweg nageschilderd, leerlingenraad, informatie door theaterschool TIJ en de vaste rubrieken. 

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

 

Kinderboekenweek 

 
Deze week is de Kinderboeken-
week begonnen. Het Thema is 
“Gruwelijk Eng”. 
Dat klinkt heeeeeeeeeeeeeeel 
spannend. 
Op de Hogeweg staan in de 
vitrine de bekroonde boeken en 
in de bieb is het ook wel eng 
geworden. 
 

Verkiezingen MR 
(Medezeggenschaps Raad) 
Op maandag 2 oktober heet u 
informatie gekregen over de 
verkiezingen van de MR. We 
sturen deze nog eens als bijlage 
met deze Nieuwsbrief mee. 
 

Het schoolplein (HW) 

 
We hebben al gehoord dat er 
volgend jaar zeer waarschijnlijk 
opnieuw een mogelijkheid 
bestaat om een subsidie voor het 
opknappen van het plein aan te 
vragen. 
Natuurlijk gaan we er dan voor! 
Binnenkort hebben we een 
gesprek met ambtenaren van het 
stadsdeel over de procedure voor 
een nieuwe aanvraag om het 
schoolplein op de Hogeweg op te 
knappen. 
Het geweldige bedrag dat door 
de kinderen tijdens de 
sponsorloop is bijeengelopen 
samen met de andere donaties 
staat veilig op de bankrekening. 
Wel hebben we het plan om met 
leerlingen uit de toekomstige 
leerlingenraad (zie verder op) te 
kijken of we zowel voor het plein 

op de Von Liebigweg als op het 
plein aan de Hogeweg een 
speeltoestel kunnen aanschaffen. 
 

BOUW (tutorlezen) 

 
Sinds kort hanteren wij een 
nieuw interventieprogramma op 
de Frankendaelschool om 
leesproblemen te voorkomen. 
Het betreft het 
computerprogramma ‘Bouw!’, 
waarvoor onze IB’ers in 
september hun certificaat 
hebben behaald.   
Bouw! is een uniek 
computergestuurd interventie-
programma waarmee lees-
problemen bij risicoleerlingen in 
groep 2 t/m 4 kunnen worden 
voorkomen. Leerlingen krijgen 
preventief extra hulp en dat 
wordt actief ondersteund door 
tutors (IB’ers, juf Mandy, 
vrijwilligers of oudere leerlingen). 
De leerling leert, de tutor stuurt 
en de computer wijst de weg. 
Het programma heeft een 
gestructureerde opbouw en de 
moeilijkheid neemt toe van 
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teken-klankkoppeling tot woord-
delen.  
Enkele leerlingen van de 
Frankendaelschool, die geselec-
teerd zijn door de IB’er in 
samenspraak met de leerkracht, 
zijn al begonnen met Bouw!. 

 
Kortom, door preventief extra 
hulp te bieden met de inzet van 
Bouw! voorkomen we (zoveel 
mogelijk) verdere problemen 
met lezen en spellen.  
 
Met vragen over Bouw! kunnen 
jullie terecht bij de IB’ers, 
Marieke Vesseur en Irma 
Eikelenboom. 
 

De Von Liebigweg  
(door groep 1/2 getekend) 

De kinderen van de groep van juf 
Debbie hebben de school na 
geschildered. En wat hebben ze 
dat knap gedaan! 
Hieronder een kleine collage.-
meling. De echte werken hangen 
voor de ramen van de gang op de 
VLW. Ga maar eens kijken. 
Let ook op de details die de 
kinderen getekend hebben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Leerlingenraad 

 
We gaan dit jaar beginnen met 
een leerlingenraad.  
In de groepen 6, 7 en 8 zullen 
kinderen gekozen worden die 4 a 
5 keer per jaar gaan overleggen 
over allerlei zaken die zij 
belangrijk vinden in de school. 
Zij zullen door de schoolleiding 
om advies gevraagd worden 
maar ook zelf met voor-
stellen/adviezen kunnen komen. 
We zijn nu nog bezig met een 
reglement en binnenkort wordt 
in de groepen verteld over de 
leerlingenraad. 
Één van de eerste taken van de 
leerlingenraad is meebeslissen 
over de nieuwe speel- spel-
objecten voor de schoolpleinen. 

Jeugdtheaterschool  
TIJ 

Helaas zijn er 
onvoldoende 
aanmeldingen om 
een lespunt in de 
Watergraafsmeer   

(in de Frankendael locatie HW) te 
rechtvaardigen. Jammer! 
We bieden graag ruimte aan dit 
initiatief, maar snappen ook dat 
er voldoende belangstelling moet 
zijn om e.e.a. financieel haalbaar 
te maken voor de Jeugd-
theaterschool. 
 

Wist U dat? 
 De leerlingen van de groepen 

6, 7 en 8 deze week storm en 
regen hebben getrotseerd 
tijdens hun zeillessen op “het 
nieuwe diep”? 

 
 De leerlingen van groep VLW 

5/6 elke week op dinsdag 
naar de Hogeweg (en later 
weer terug) fietsen voor de 
gymles? 

 Dit 2 x 2,6318 km fietsen is? 

 We het altijd handig vinden 
als er ouders mee fietsen als 
begeleider. 

 Je je hiervoor kunt opgeven 
bij juf Maryse of juf Andrea? 

 De vrijwilligers die de 
kinderkledingbeurs organi-
seren heel veel tijd en energie 
steken in de organisatie van 
dit gebeuren? 

 Dat zij bijvoorbeeld al de hele 
vrijdag voor het evenement 
bezig zijn met opbouwen? 
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 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 

 
woensdag 4 oktober t/m  

vrijdag 13 oktober 

 Kinderboekenweek 
Dinsdag 17 oktober 

 Informatie ochtend voor 
nieuwe ouders (HW) 

Vrijdag 20 oktober 

 Informatie ochtend voor 
nieuwe ouders (VLW) 

 

 
De data waarop u in de eerste 
helft van dit schooljaar een 
Nieuwsbrief kunt verwachten 
zijn: 
6 oktober, 20 oktober, 10 
november, 24 november, 8 
december, 22 december, 
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