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Team
Juf Sanne de Doelder gaat na de herfstvakantie met
zwangerschapsverlof.
Zij wordt vervangen door juf Anja van Kleef. Anja heeft
afgelopen donderdag al kennis gemaakt met de
kinderen en ouders van groep HW 1/2b. We zijn heel
blij dat we in deze tijd van personeelskrapte toch
vervanging hebben kunnen regelen.

Ouderbijdrage

Scholierenvergoeding
Voor ouders met een laag inkomen heeft de gemeente
Amsterdam de regeling ‘Scholierenvergoeding’. Meer
informatie hierover vindt u op de website
www.amsterdam.nl/pakjekans >Scholierenvergoeding.
Wij raden u aan de ouderbijdrage tijdig te betalen.
De school heeft het recht om leerlingen uit te sluiten
van activiteiten (zoals schoolreisje of kamp) als de
ouderbijdrage niet is betaald. Uw kind is dan wel
verplicht naar school te komen. De school zorgt tijdens
de lestijd voor een passende vervangende opdracht.

Vorige week heeft u een brief gekregen waarin wij u
hebben gevraagd voor ieder kind van uw gezin 60 euro
ouderbijdrage te betalen. Hiervan kunnen wij, de
Ouderraad (OR) een groot aantal activiteiten op school
betalen, zoals boeken voor de Kinderboekenweek,
cadeautjes en lekkers voor het Sinterklaas- en
Kerstfeest, de Paasviering, sport- en speldagen, het
schoolreisje, een deel van het schoolkamp van de
groepen 7 en 8, Artis en nog veel meer.

Met vriendelijke groeten,
de Ouderraad

Ieder kind gelijk
Wij proberen de kosten altijd zo laag mogelijk te
houden. Omdat met name de kosten van de
schoolreisjes de laatste jaren hoger uitvallen, zijn wij
genoodzaakt dit schooljaar de ouderbijdrage voor alle
kinderen gelijk te trekken met die van het eerste kind.
Voor ieder kind moeten we immers evenveel entree
en buskosten betalen.

MR Verkiezing 2017

Graag voor 1 december 2017
Graag ontvangen wij uw bijdrage zo spoedig mogelijk
(liefst voor 1 december 2017), zodat wij de bussen
voor het schoolreisje kunnen reserveren en betalen.
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar:
Rekeningnummer:
NL92 INGB 0008489744
Ten name van:
Ouderraad PC Basisschool
Frankendael, Amsterdam
Betalingskenmerk:
Naam + groep van uw
kind(eren)!
Betalingsregeling
Wilt u de ouderbijdrage gespreid betalen? Dan kunt u
dit aangeven bij Nel Westra van de administratie
(nel.westra@amosonderwijs.nl, 020 463 81 00 of even
langslopen).

De verkiezingen zijn van maandag 30 oktober 8:30 uur
t/m vrijdag 3 november 15:00 uur. Daarna worden de
stemmen geteld en zal blijken wie er gewonnen heeft.
Per (oudste) kind kan 1 stem uitgebracht worden. Het
stembriefje kan opgehaald worden bij de leerkracht
van het (oudste) kind. Op het stembriefje kan je
aanvinken welke kandidaat je voorkeur heeft. Je
stembriefje kun je vervolgens deponeren in de
stembus die in de centrale hal zal staan op zowel de
Von Liebigweg als de Hogeweg.
De kandidaten zijn;
 Anna Willmer
 Jacco Calis
 Nienke Roescher
In de bijlage stellen zij zich voor.
Mochten jullie vragen hebben over de verkiezingen
dan kunnen jullie ons aanspreken of een
mail sturen naar MR.Frankendael@amosonderwijs.nl
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Waar zijn de kleuters?

Naar de winkel

Dat was laatst schrikken op de Von Liebigweg. Alle
kinderen van groep 1/2 waren tijdens de gymles
verdwenen! Gelukkig bleek dat ze een grap hadden
uitgehaald en ze zich doodstil konden verstoppen
onder een groot kleed.

Vorige week zijn de groepen 1/2 van de Hogeweg op
bezoek geweest in een winkel van Albert Heijn.
De kinderen keken niet alleen rond in de winkel, maar
kregen ook een kijkje achter de schermen.
Dank zij hun enthousiaste rondleider Omar weten ze
nu heel veel over de supermarkt.

Nieuw thema in de
kleutergroepen
Na de herfstvakantie beginnen de kleuters met een
nieuw thema. Juf Sanne (of is het dokter Sanne) is er
klaar voor. Hebben jullie al een idee wat het thema
wordt?

Herfst op de von Liebigweg
De herfst doet zijn intrede. Ook de bomen bij onze
“locatie in het groen” laten hun bladeren vallen.
Het geeft wel een heel mooi gezicht.
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Kinderboekenruilmarkt

Poppenkast

Als afsluiting van de kinderboekenweek was er op
vrijdag 13 oktober een zeer geslaagde ruilmarkt.

Op de laatste dag voor de herfstvakantie hadden de
kinderne van de groepen 1/2 nog een leuke
poppenkastvoorstelling.
Waar waren de juffen eigenlijk?
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Muziekschool de Regenboog

Wist U dat?

(ingekomen bericht)
De Algemene muzikale vorming lessen zijn in volle
gang bij Frankendael! De eerste groep op maandag om
14.15-15.00 uur is compleet! Je kunt je kind voor de
tweede groep op maandag om 15.00-15.45 uur
inschrijven!
Na de herfstvakantie start muziekschool De
Regenboog met gitaarlessen op Frankendael school.
De gitaarlessen vinden plaatst op woensdag.
Er zijn nog paar plekken vrij! Schrijf je snel in!
Woensdag om 14.15-15.00 uur 6-8 jaar
Woensdag om 15.00-15.45 uur 9-12 jaar
De eerste les is gratis, de proefperiode loopt tot de
Kerstvakantie met mogelijkheid om te verlengen.
Voor vragen/Inschrijven:
www.muziekschoolderegenboog.nl

 Op zondag 29 oktober de wintertijd ingaat?
 De vernieuwde indeling van deze Nieuwsbrief tot
stand gekomen is door deskundige adviezen van
een ouder?
 We graag horen wat u van deze vorm van vindt?
 We, als de nieuwe website online is, gaan kijken
welke andere manieren er zijn om de Nieuwsbrief
te publiceren?
 De informatie op oude website ondertussen deels
is geactualiseerd?
 We niet kunnen wachten tot de vernieuwde site
online gaat?
 Ook in dit geval enkele ouders meelezen en
adviseren over de teksten?
 U in de volgende Nieuwsbrief informatie krijgt over
de voortgangsgesprekken?
 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de
Nieuwsbrief altijd welkom zijn?
 Dit via de mail kan naar?
directie.frankendael@amosonderwijs.nl

Jeugdtheaterschool TIJ
(Ingekomen bericht)
Gratis proefles Theater & Musical
Jeugdtheaterschool TIJ start in februari met Theater &
Musical lessen in jouw school!
Voor Jeugdtheaterschool TIJ gaat theater veel verder
dan het aanleren van zang, dans en acteren. Onze
docenten zorgen ervoor dat de eigen verhalen van de
leerlingen tot leven komen en worden omgezet naar
theater & musical. Toneelspelen, zingen, dansen,
sociale vaardigheden, presentatietechnieken en een
heleboel lef! Dit alles leer je bij ons op de
Jeugdtheaterschool én daarnaast is samen een
voorstelling maken gewoon hartstikke leuk!
We beginnen het nieuwe jaar met een GRATIS
proefles op 24 januari. Als je meedoet zit je nergens
aan vast maar je opgeven is wel verplicht i.v.m.
beperkte plaats.
 14:15 tot 15:15 is er een proefles Theater &
Musical voor leerlingen van 6 t/m 8 jaar
 15:30 tot 16:30 is er een proefles Theater &
Musical voor leerlingen van 8 t/m 12 jaar
 Locatie: speelzaal Frankendaelschool (locatie
Hogeweg 61-63)
Schrijf je op tijd in voor de gratis proefles via:
http://www.jeugdtheaterschooltij.nl/frankendaelschool

Communicatie
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit
email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

Agenda
Maandag 23 oktober
Begin van de herfstvakantie
Zondag 29 oktober
Begin van de wintertijd
Maandag 30 oktober
De school begint weer
Dinsdag 7 oktober
Informatie avond groep 8 over het VO
De data van de volgende Nieuwsbrieven zijn:
10 november
24 november
8 december
22 december
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