Nieuwsbrief 7, 24 november 2017

Team
Helaas is juf Maryse Schuijt (leerkracht van groep VLW
5/6) voor langere tijd uitgevallen.
Ondanks het personeelstekort bij het basisonderwijs
in de grote steden zijn we blij toch een goede
vervangingsoplossing te gevonden te hebben.
Juffie Debbie de Groodt (leerkracht VLW 1/2) neemt
op maandag en dinsdag de lestaken in groep VLW 5/6
over. Op die dagen wordt zij vervangen door juf
Martha Apau – Wolters. De rest van de week staat
Debbie in groep VLW 1/2.
Andrea Brouwer staat zoals gewoonlijk op woensdag
t/m vrijdag in groep VLW 5/6.

Joost Peters loopt op maandagen en woensdagen in
het kader van zijn schoolleidersopleiding stage bij
Edith en Gertjan.
Maxine Weppner en Aïcha Jarraya lopen op 10
donderdagen, in het kader van hun ALO studie, stage
bij onze gymleerkracht meester Peter.
Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die
regelmatig assisteren bij het lesproces. In een
volgende Nieuwsbrief komen we daar op terug.

Juf Sanne de Doelder is op vrijdag 24 november
bevallen van een zoon. Zijn naam is Fije

Sinterklaas (1)
Sinterklaas is weer in het land. De afgelopen week zijn
beide schoolgebouwen prachtig versierd ter
gelegenheid van dit feit. Een heel groot compliment is
hier op z’n plaats voor alle moeders en vaders die deze
geweldige versieringen hebben gemaakt.
Hieronder ziet u een kleine collage.

Stagiaires
Op de Frankendael vinden we het belangrijk om
stageplaatsen te bieden voor mensen die zich
voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs.
Zo zult u naast de bekende leerkrachten ook
regelmatig “vreemde” gezichten in de school zien.
Hieronder geven we een overzicht van de stagiaires
die dit schooljaar (of een deel daar van) hun stage op
de Frankendael vervullen.
Rogier Geluk, PABO student, loopt op maandagen en
soms dinsdagen stage in de groep HW 5 van juf Tanja
en juf Marscha.
Kirsten Jongbloed, PABO student, loopt net als Rogier
op maandagen en soms dinsdagen stage. Zij loopt
stage in groep HW 6 van juf Marlou.
Esmeralda van der Woude, student ROC facilitair,
loopt op maandag stage bij meester Bert op de HW en
dinsdag bij juf Debbie en meester Bert op de VLW.
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magister (meester). Vergelijkbaar met een advertentie
van de PABO, zeg maar.
De kinderen hingen aan de lippen van meester Jacco!

Sinterklaas (2)
"Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…"
Onlangs zijn er in de groepen 5, 6, 7 & 8 lootjes
getrokken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat de
leerlingen uit deze groepen een surprise maken. Deze
surprises zullen gezamenlijk in de klas uitgepakt
worden op dinsdag 5 december.
Uiterlijk vrijdag 1 december worden de surprises
inclusief gedicht op school verwacht.
Wij wensen jullie veel plezier met de
voorbereidingen!!

De leerlingenraad
Twee weken geleden zijn in de groepen 6 t/m 8 de
verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden;
De volgende kinderen zijn gekozen en hebben een
fantastische sollicitatiebrief geschreven.
Sarah (VLW 5/6)
Damien (VLW 5/6)
Hanna (HW 6)
Delano (HW 6)
Isis (HW 7)
Lotte (HW 7)
Liora (VLW 8)
Vince (VLW 8)
De eerste vergadering van de leerlingenraad staat
gepland op donderdag 30 november.

Een gastspreker in groep 5
Groep 5 is inmiddels aangekomen bij het geschiedenis
thema; de Romeinen. De vader van Swaentje, Jacco,
kwam een prachtige spreekbeurt houden over een
bijzonder stenen voorwerp, het reliëf van een Romeins
klaslokaal.
Het is een grafrelief dat is gevonden in de buurt van
Trier (zegt iets over de verspreiding van het Romeinse
rijk). Grafreliefs stonden langs uitvalswegen, omdat
daar mensen begraven werden. Op die manier konden
ze ook worden gebruikt als een soort reclame. Het kan
goed zijn, dat dit een reclamerelief was voor een

Het Buurtatelier
Expositie van kunstwerken van kinderen in OBA
Javaplein
Op 29 november aanstaande is de opening van de
expositie Het geheim van de kunstenaar in de OBA aan
het Javaplein. Kom kijken naar de grote
toekomstcollage, bijzondere houtsnedes, unieke
uitvindingen en veel meer!
Deze expositie is het eindresultaat van het
kunstproject Het geheim van de kunstenaar o.l.v.
Mette Steincke van Het BuurtAtelier. Het kunstproject
van Het BuurtAtelier gaat over het artistieke proces
van een kunstenaar en speelt in op de
nieuwsgierigheid van kinderen. Waardoor worden zij
geïnspireerd?
In een reeks workshops hebben kinderen van 6-10 jaar
zich laten inspireren door 3 lokale kunstenaars
afkomstig uit verschillende culturen. De kunstenaars
hebben over de ideeën ach-ter hun werk verteld en
over hun technieken. Deze ontmoetingen vormen de
inspiratie voor de kinderen om hun eigen kunstwerken
te maken. Hieruit ontstaat verrassend werk.
In de expositie worden de kunstwerken van de
kinderen tentoongesteld naast het werk van de
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deelnemende kunstenaars. Dat zijn de volgende
kunstenaars:
 Mark Bischof, kinetisch kunstenaar, Duitsland
 Kimbal Bumstead, beeldend kunstenaar, Engeland
 Lego Lima, grafisch kunstenaar, Brazilië
De expositie is te zien van 29 november 2017 t/m 5
februari 2018.
Opening 29 november 2017 om 14:30, Javaplein 2,
Amsterdam
https://www.facebook.com/HetBuurtAtelier

 Dit via de mail kan naar?
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
Vrijdag 1 december
Inleveren surprises van de kinderen uit de groepen die
lootjes hebben getrokken
Dinsdag 5 december
Sinterklaas bezoekt de school

Wist U dat?
 Het zand in de zandbak op de Hogeweg is
vernieuwd?
 De schooltandarts weer op school is?
 Beide schoolgebouwen door enthousiaste
hulpouders in een mooie Sinterklaassfeer zijn
gebracht?
 Er “boomspiegels” bestaan?
 Dit de perkjes zijn rond de stam van een boom die
in de bestrating staat?
 Een enthousiaste buurtbewoonster, samen met
leerlingen van de locatie VLW, vier van deze
boomspiegels van plantjes heeft voorzien?
 We daar later foto’s van zullen laten zien?
 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de
Nieuwsbrief altijd welkom zijn?

Dinsdag 12 december
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW)
Vrijdag 15 december
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW)
Donderdag 21 december
Kerstviering
De data van de volgende Nieuwsbrieven zijn:
8 december
22 december
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