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Nieuwsbrief 11, 2 februari 2018 

 

Griepgolf 
 
Ook afgelopen periode hadden we te maken met 
leerkrachten die door de griep getroffen waren. Ook 
veel leerlingen waren geveld door de griep. 
Gelukkig hebben de overgebleven teamleden, door 
het bijzetten van alle zeilen, de groepen kunnen 
opvangen. Zo zijn part-timers extra komen werken en 
heeft meester Peter vrijdag een groep lesgegeven. 
Hierdoor was er helaas geen gymles van hem op 
vrijdag in enkele groepen, maar gaven de 
groepsleerkrachten zelf gym. 
Vanaf deze plek wensen we onze zieke collega’s en 
leerlingen een spoedig herstel toe. 

 
 

Stagiaires 
 
Met ingang van deze week hebben we op vrijwel alle 
dagen stagiaires van de IPABO in huis. Het merendeel 
van deze studenten heeft de eerste helft van dit 
schooljaar stage gelopen op een andere school. 
We vinden het belangrijk om toekomstige collega’s 
een stageplek te kunnen bieden en daarmee ook een 
bijdrage te kunnen leveren aan het lerarentekort. 
Daarnaast is het fijn dat deze stagiaires ook met 
(deel)groepen leerlingen aan de slag kunnen. 
In een volgende Nieuwsbrief komen we nog eens 
terug op ons stagebeleid. 

 
 

Na Schoolse Activiteiten  
(NSA) en zo 

 

Al jaren bestaat er op de Frankendael een Na Schools 
Activiteitenprogramma (NSA). 

Deze activiteiten worden aangeboden in twee blokken 
van ongeveer 10 lessen. De eerste periode start in het 
najaar en de tweede periode start meestal na de 
voorjaarsvakantie. 
Juf Nel en meester Peter zijn de drijvende krachten 
namens de school achter dit programma. Zij leggen de 
contacten met verschillende aanbieders en proberen 
elke keer een gevarieerd programma neer te zetten. 
voor de leerlingen van de Frankendael.  
De naschoolse activiteiten zijn bedoeld als brede 
talentontwikkeling en hiervoor krijgen we subsidie van 
de gemeente. Daardoor kunnen we ook de kosten 
voor deelname door de kinderen laag houden. Eén van 
de uitgangspunten is, dat kinderen na deelname aan 
een workshop, kunnen doorstromen naar een 
reguliere vereniging in de buurt op het gebied van hun 
belangstelling. 
We trachten een aanbod op beide locaties te kunnen 
bieden, maar u zult ook begrijpen dat dit ook 
afhankelijk is van het feit of er voldoende 
aanmeldingen zijn. is. 
Afgelopen jaren hebben we voor het NSA aanbod 
ondermeer samengewerkt een judovereniging, de 
turnvereniging, Technica-10, de Jaap Edenbaan, 
Sportservice Amsterdam en de Razende Reporter 
 
Naast het NSA aanbod zijn er dit jaar voor het eerst 
ook twee instanties (Muziekschool de Regenboog en 
Theaterschool TIJ) die na schooltijd gebruik maken van 
lesruimtes in school. Deze lessen die zij aanbieden 
maken deel uit van het eigen jaarprogramma van de 
betreffende aanbieder en zij staan los van het 
(gesubsidieerde) NSA aanbod. Deze lessen staan open 
voor alle kinderen uit de wijk en zijn dus niet exclusief 
voor Frankendael. 
 
Het kan voorkomen, dat deze aanbieder(s) ook een 
blok lessen aanbiedt binnen het NSA aanbod. 
 
Wij zijn op dit moment bezig de aanbieders voor het 
nieuwe programma te contracteren. Het streven is om 
net voor de voorjaarsvakantie het programmaboekje 
klaar te hebben, zodat kinderen (ouders) kunnen 
inschrijven. De activiteiten starten in de week van 19 
maart. Behalve basketbal voor groep 7/8. I.v.m. 
toernooien starten deze eerder en inschrijving is al 
gestart. 
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Kapla stratenplan VLW 1/2 
Hebben jullie toevallig gezien wat een geweldig mooi 
Kapla stratencircuit door de kinderen van groep VLW 
gebouwd is! 

 
 
 

Vacature medezeggenschapsraad 
(MR) 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk 
orgaan voor inspraak en medezeggenschap van 
leerkrachten en ouders op school. De MR houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met de beleidsmatige zaken van de 
school. Dit kan gaan over het inpassen van nieuwe 
onderwijsmethodes tot verbouwingsplannen 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. De MR 
van de Frankendaelschool bestaat uit: 

- Donate Hofstra, Jacco Calis en Catelijne van 
Melle namens de ouders; 

- Karin van de Pas, Debbie de Groodt en Paul 
Verwegen namens de leerkrachten. 

 
Elk lid van de MR heeft een zittingstermijn van 3 jaar. 
De termijn van Donate Hofstra is onlangs afgelopen en 
zij stelt zich niet meer verkiesbaar voor een nieuwe 
periode. Voor deze vrijkomende plek zoeken wij een 
nieuwe enthousiaste ouder.  
 
Als je onze MR wilt komen versterken, stuur dan je 
aanmelding inclusief een korte motivatie uiterlijk 16 
februari naar MR.Frankendael@amosonderwijs.nl. Op 
6 maart maakt de MR de kandidaat/kandidaten 
bekend. Bij meer dan 1 kandidaat zal er een verkiezing 
gehouden worden. De MR vindt het belangrijk dat in 
de oudergeleding altijd ouders van beide locaties 
vertegenwoordigd zijn. De vacature staat open voor 
zowel ouders van de locatie Hogeweg als de Von 
Liebigweg. 
 

Mocht je meer informatie willen hebben over de MR, 
de frequentie van vergaderingen of andere zaken, 
stuur dan een mail naar hetzelfde mailadres of spreek 
ons aan op school. Via Edith en Gertjan kun je ook ons 
telefoonnummer vragen. De MR van de 
Frankendaelschool heeft een reglement dat door 
AMOS is opgesteld; deze kan via de mail worden 
opgevraagd. 
 
Wij hopen op veel geïnteresseerde en enthousiaste 
reacties. 
 
Met vriendelijke groet, 
MR Frankendaelschool 
 

 
 
 

Rapporten 
 
Op 13, 14 en 15 maart vinden de rapportgesprekken 
plaats. Op dinsdag de 13

e
 ook ’s avonds. 

Vanaf maandag 5 maart hangen de intekenlijsten weer 
klaar. 
 
 

kinderkleding- en speelgoed- 
beurs (17 maart) 

 
Beste ouders en verzorgers, 
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs gehouden op de Frankendaelschool, 
locatie Hogeweg. Iedereen, ook niet ouders van 
kinderen op de Frankendaelschool, kunnen hiervoor 
een verkoopnummer aanvragen via 
kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker 
komen shoppen.  
 
De volgende beurs is op zaterdag 17 maart 2018 van 
10:30 tot 13:00 uur. 
Op de vrijdag 16 maart kunt u bij de school al het 
speelgoed en kinderkleding inleveren met daaraan 
gehecht een kaartje met je verkoopnummer, de prijs 
en de maat van de kleding.  
 
Het inleggeld is € 3,50 per verkoper. Van de opbrengst 
per verkoper halen wij 15% af. U krijgt dus 85% van uw 
verkopen van ons terug. Tijdens de beurs zelf komt er 
15% bovenop de prijs die mensen op het kaartje zien. 
De in het totaal 30% van de opbrengst + het inleggeld 
gaat in zijn geheel naar de Frankendaelschool. De 
school kan daardoor extra cultuurprojecten draaien 
voor de kinderen, zoals het werken met 

mailto:MR.Frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:kledingbeurswgm@gmail.com
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theatermakerij STORM. De opbrengsten van de vorige 
beurzen gaan geheel naar het nieuwe schoolplein. 
 
De kleding en spullen die niet verkocht worden 
kunnen de dag van de beurs weer worden opgehaald 
door de verkoper. Alles wat niet terug hoeft naar de 
verkoper kan gedoneerd worden aan Wings of 
Support. Op http://wingsofsupport.org/ kunt u meer 
informatie vinden over dit project. 
Spullen die daar niet voor geschikt zijn, zoals 
Nederlandstalige boekjes, zullen gedoneerd worden 
aan een kringloopwinkel. 

 
Heeft u geen zin om zelf spullen te labelen, maar 
draagt u de school een warm hart toe? Doneer dan 
speelgoed en kleding aan ons en wij zorgen voor het 
prijzen en de verkoop. De gehele opbrengst van deze 
spullen gaat naar de school. Hiervoor graag wel eerst 
e-mailen met kledingbeurswgm@gmail.com zodat we 
kunnen afspreken over de overdracht van de spullen. 
 
De kinderkleding- en speelgoedbeurs kan niet bestaan 
zonder de vele vrijwilligers die iedere keer weer 
helpen. We zijn met zes enthousiaste commissieleden. 
Voor het inzamelen en ophangen van de kleding op 
vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart kunnen wij veel 
hulp gebruiken. Vrijwilligers hebben eerste keus 
shoppen en kunnen genieten van een heerlijke 
maaltijd op vrijdagavond klaargemaakt door 
vrijwilligers en op zaterdag van een lunch die wordt 
aangeboden door de Albert Heijn Helmholzstraat. 
 
Interesse om spullen te verkopen of om vrijwilliger te 
worden? Mail ons op kledingbeurswgm@gmail.com 

 Pam (moeder van Owen groep 3/4 Von Liebigweg) 

 Anne (moeder van Alex groep 3 Hogeweg) 

 Miriam K (moeder van Marieke groep 4/5 
Hogeweg en David groep 1/2A) 
Miriam S. (moeder van Evi groep 3 Hogeweg) 

 Sanne 

  

 
 

Vakanties en Studiedagen 
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) stelt elk jaar de data voor 3 schoolvakanties 
vast. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de 
overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. 
De drie verplichte (landelijke) schoolvakanties zijn: 

 Kerstvakantie (2 weken) 

 Zomervakantie (6weken) 

 Meivakantie (1 week). 
De overheid geeft adviesdata voor de herfstvakantie 
en de voorjaarsvakantie. Scholen mogen van deze 
adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen 
aan het ministerie van OCW. De medezeggen-
schapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn. 
 
Extra vrije dagen 
Naast de schoolvakanties kunnen scholen ook nog 
extra vrije dagen inplannen. Zo kunnen scholen de 
meivakantie bijvoorbeeld uitbreiden tot 2 weken. Ook 
zijn de scholen soms dicht op de vrijdag na 
Hemelvaartsdag. In de schoolgids kunt u zien op welke 
dagen de leerlingen vrij zijn. 
 

  
 
Studiedagen 
Naast deze vakanties en extra dagen kan een school 
ook nog studiedagen inplannen waarop de kinderen 
vrij zijn en het team elders of op school een (her- na- 
of bij-)scholing volgt. Het aantal kan jaarlijks 
verschillen maar het gaat meestal om ongeveer 
tiendagen per jaar. 
 
Deze data worden (grotendeels) door het 
schoolbestuur bepaald en soms ook in overleg met 
andere schoolbesturen in Amsterdam. De inhoud van 
de studiedagen is over het algemeen de verantwoor-
delijkheid van de school zelf. 
Bij het vaststellen van de studiedagen is het zoeken 
naar een balans. Enerzijds om een bepaalde leer- 
lescyclus te continueren, of juist bepaalde drukke 
periodes te voorkomen. Anderzijds de wens van 
ouders voor bijvoorbeeld aaneengesloten langere 
periodes, of juist dagen verspreid door het jaar heen. 
 
Bij het vaststellen van de studiedagen heeft een 
bestuur ook nog rekening te houden met wet- en 
regelgeving en CAO-bepalingen. 

http://wingsofsupport.org/
mailto:kledingbeurswgm@gmail.com
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De schoolbesturen stellen meestal medio mei/juni de 
data definitief vast. Zodra wij weten welke data het 
zijn laten we dit via de Nieuwsbrief weten. 

BHV 
 
Afgelopen woensdag hebben 5 teamleden met goed 
gevolg een herhalingscursus BHV (Bedrijfs Hulp 
Verlening) doorlopen. 
Naast levensreddende handelingen hebben zo ook 
geoefend in het blussen van een brandje. 
De BHV-ers zullen op termijn (op beide locaties) ook 
weer een ontruimingsoefening houden. 

  
 
 

Ouderbijdrage en Schoolkamp 
 
In oktober u een brief gekregen waarin wij u hebben 
gevraagd voor ieder kind van uw gezin 60 euro 
ouderbijdrage te betalen. Het verzoek was om dit voor 
1 december 2017 te doen. Helaas heeft nog niet 
iedereen dit gedaan. Daarom het dringende verzoek 
om e.e.a. zo snel mogelijk te regelen. 
Gegevens kwijt? Zie hier onder: 
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). 
 
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. 
 
Met vriendelijke groeten, 
de Ouderraad 

 

Aan de ouders van de groepen 7 en 8 vragen we de 
naast de ouderbijdrage ook kosten voor het 
schoolkamp te voldoen.  
 

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. 

 
 

Wist U dat? 
 

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

 Groep 5 HW mooie portretten heeft gemaakt van 
Rembrandt? 

 Leerlingen van groep 4/5 soms op de gang mogen 
werken? 

 Ze daarvoor heel duidelijke gangregels hebben? 

 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 
 
Maandag 5 februari 2018 
Adviesgesprekken groep 8 (definitief) 
 
Dinsdag 13 februari 2018 
Informatieochtend nieuwe ouders (HW) 
 
Vrijdag 16 februari 2018 
Informatieochtend nieuwe ouders (VLW) 
 
Maandag 5 februari 2018 
Adviesgesprekken groep 8 (definitief) 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
16 februari 2018 (nummer 12) 
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