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Nieuwsbrief 10, 19 januari 2018 

 

Griepgolf 
Afgelopen week zijn veel kinderen geveld door griep, 
maar ook heerst er waterpokken. 
Helaas is hier weinig tegen te doen. Mocht het om 
besmettelijke ziekten gaan die ook gevaarlijk kunnen 
zijn voor mensen met een verminderd 
weerstandsvermogen of die zwanger zijn, dan laten 
wij dit altijd weten. 
 

 
Deze week hebben we ook te maken gehad met zieke 
collega’s. Het niet altijd mogelijk om vervanging in te 
kunnen zetten en dus kan het voorkomen dat een 
groep verdeeld moet worden. 
 
 

Werkzaamheden op het plein op 
de Hogeweg 
 
Vanaf donderdag 18 januari is de firma Germieco bezig 
met het aanpakken van achterstallig onderhoud op 
het plein van de Hogeweg. Zo zal het zandbakzand 
worden vervangen, worden boomwortels 
verwijderd/geëgaliseerd, worden rubber tegels 
vervangen en zal men de kieren tussen de 
zandbakdelen opvullen. 
Het plein kan wel gebruikt worden, m.u.v. de delen die 
door de firma Germieco zijn afgezet. De verwachting is 
dat e.e.a. ongeveer een week gaat duren. 
Dit onderhoud staat los van de komende subsidie-
aanvraag m.b.t. het opknappen van het plein. 
 
 

Werkzaamheden aan het 
gebouw aan de Hogeweg 
 
In de kerstvakantie hebben er werkzaamheden plaats 
in het gebouw aan de Hogeweg. U heeft in de entree 
en de gangen kunnen merken dat het door de nieuwe 
verlichting en de nieuwe plafondplaten een stuk 
aangenamer oogt. 
Door tegenvallers heeft men niet alle geplande 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Komende weken zal er voorbereidend schilderwerk 
uitgevoerd worden in het trappenhuis tussen groep 
1/2a en groep 6, en het trappenhuis naar de bovenste 
verdieping. 
In de voorjaarsvakantie komen het administratie-
kantoor, het directiekantoor en het speellokaal aan 
bod. Naast schilderwerk worden ook hier de plafonds 
en de verlichting aangepast. 
Verder is op de begane grond de lang verwachtte 
nieuwe keuken geplaatst en wordt de spreekkamer 
tegenover het administratiekantoor verder afgewerkt. 

 
 
 

Chromebooks 
 
Op de locatie Hogeweg zijn afgelopen week een aantal 
Chromebooks afgeleverd. Deze zullen in eerste 
instantie (na informatie/voorlichting door de 
leverancier) in de groepen 6 en 7 op de Hogeweg 
worden ingezet. 
Over hoe dit gaat gebeuren informeren we u in een 
volgende Nieuwsbrief. 

 
 
 

Schooltijden en op tijd komen 
 
De schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur. Dit 
betekent dat lessen om 08:00 uur beginnen en de 
kinderen dan in de klas moeten zijn en dat 
ouders/verzorgers dan uit de klas zijn. 
Omdat de lessen tot 14:00 uur doorgaan, kan het zijn 
dat sommige groepen pas om 14:10 uur buiten staan. 
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Gebruik van de hallen na 
schooltijd. 
 
Op de Frankendael bieden wij al jaren een variatie aan 
Naschoolse Activiteiten waar kinderen tegen een 
geringe vergoeding aan kunnen deelnemen. 
De school stelt voor deze activiteiten ruimtes 
beschikbaar en legt contact met externe aanbieders. 
De verantwoordelijkheid voor het brengen en halen 
van de kinderen ligt bij de ouders. 
Soms komt het voor dat ouder(s) verzorger(s) na 
schooltijd nog in de hal met hun kinderen wachten op 
de afloop van de Naschoolse activiteiten.  
We gaan er van uit dat als een van uw kinderen 
deelneemt aan deze activiteiten u met de andere na 
schooltijd naar huis gaat en het kind dat deelneemt 
aan de NSA later komt halen.  
We merken dat er bij ouders die wachten niet altijd 
voldoende toezicht wordt gehouden en dat kinderen 
bijvoorbeeld op de trappen spelen, door de school 
heen lopen en de piano als speeltoestel gebruiken. De 
piano’s zijn uitsluitend bedoeld voor volwassenen en 
kinderen die werkelijk kunnen pianospelen. 

 
Door onjuist gebruik raken ze ontstemd en zelfs 
beschadigd. Dit betekent een forse kostenpost voor 
herstel en opnieuw stemmen. 
 
 

Gratis oudercursus ‘Praten met 
Kinderen’ 
De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de 
mogelijkheid om gratis deel te nemen aan 
de oudercursus “Praten met Kinderen”. In de cursus 
wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met 
dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 
jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. 

Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk 
onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en 
meer informatie kunt u kijken op 
www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar 
pratenmetkinderen2018@gmail.com 
 

 
 
 

Muziekschool de Regenboog 
In de bijlage vind u een flyer over het vervolgaanbod 
van muziekschool de Regenboog 
 
 

Wist U dat? 
 

 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de 
Nieuwsbrief altijd welkom zijn? 

 Groep 6 (HW) en groep 5/6 (VLW) dit schooljaar 
deelnemen aan het schooltuin programma? 

 Groep HW 6 naar de HC Vinktuin (in het 
Frankendaelpark) gaat? 

 En groep VLW 5/6 naar de Kalfftuin aan de 
Kruisweg? 

 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de 
Nieuwsbrief altijd welkom zijn? 

 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 
 
Woensdag 24 januari 2018 
Voorleesontbijt 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
2 februari 2018 (nummer 11) 
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