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Nieuwsbrief 12, 16 februari 2018 

 

Team 
 
Ook de afgelopen twee weken waren er nog wat 
afwezigen. Gelukkig zijn de meeste mensen weer 
hersteld en kunnen ze hun taken weer uitvoeren. 
 

 
 
 

Studieweek en voorjaarsvakantie 
 
De leerlingen hebben vanaf maandag 19 februari twee 
weken vrij. De school begint weer op maandag 5 
maart. 
De eerste week is voor het schoolteam een 
studieweek. Zo zullen we ons de eerste dagen bezig 
houden met een trendanalyse v.w.b. het Leerling Volg 
Systeem (LVS) en zullen we ons buigen over 
coöperatieve leerstijlen. Daarnaast gaan we aan de 
slag met de groepsoverzichten en een andere manier 
van werken met groepsplannen (groepsplanloos 
werken). Tussendoor is er tijd om de rapporten te 
voor te bereiden. 
Op donderdag de 22

e
 is er een centrale studiedag voor 

alle AMOS personeelsleden en op vrijdag de 23
e
 een 

AMOS studiedag voor directies en IB-ers. 
In de tweede week zijn ook de teamleden vrij. 
 

 
 

Na Schoolse Activiteiten  
(NSA) en zo 

 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd 
over ons Na Schoolse Aanbod.  
U heeft als het goed is gisteren van juf Nel het aanbod 
ontvangen voor de tweede helft van dit schooljaar. 
Het is weer een prachtig gevarieerd aanbod waarin 
vast voor heel veel kinderen iets van hun gading te 
vinden is. 

 
De twee andere instanties (Muziekschool de 
Regenboog en Theaterschool TIJ) die na schooltijd 
gebruik maken van lesruimtes in school zetten hun 
activiteiten voort. 
 
Theaterschool TIJ geeft nog vier lessen (7, 14, ,21, en 
28 maart) op 4 maart is er een open- proefles voor 
kinderen die kennis willen maken met het aanbod. 
 
Muziekschool de Regenboog heeft op maandag 19 
maart een open- kennismakingles. Zie de bijgevoegde 
flyer voor meer informatie en contactgegevens. 
 

 

 
 

De leerlingenraad en de Dopper 
 
Er was binnen AMOS een actie georganiseerd waarbij 
de leerlingenraad voor alle kinderen op de 
Frankendael een “Dopper: kon winnen. 
De opdracht was om een selfie maken voor de poster 
van de AMOS-leerlingenraad. 
Tot onze grote vreugde hebben de leerlingen van onze 
school deze geweldige prijs in de wacht gesleept. 
 

  

 
Op vrijdag 16 januari hebben de leden van de 
leerlingenraad op beide locaties verteld over de 
wedstrijd en de Doppers uitgedeeld. 
 
In het kader van gezonde voeding en de visie achter 
“Jump-In”, het scholenprogramma van de gemeente 
Amsterdam dat basisscholen helpt gezondheid 
structureel op de agenda te zetten en te houden rond 
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de thema's bewegen en voeding, lijkt het ons een 
goed idee om deze “Dopper” te gebruiken om uw kind 
water mee naar school te laten nemen. Het is wel 
verstandig om met een watervaste merkstift de naam 
van uw kind op de Dopper te zetten. 
 
 

Scholentour Watergraafsmeer 
 
Op donderdag 15 maart vindt de door het Stadsdeel 
Oost georganiseerde “Scholentour Watergraafsmeer” 
plaats. 
Deze tour is bedoeld voor ouders van jonge kinderen 
die zich op een mogelijk toekomstige school voor hun 
kind willen oriënteren. De directies van de vijf 
basisscholen in de Watergraafsmeer hebben met in 
overleg met de proctleiding afgesproken op deze dag 
de deuren van hun school open te zetten. 
In ons geval betreft het de locatie Von Liebigweg waar 
we om 10:30 uur en 11:15 een groep mensen 
verwachten. 
Deze scholentour staat los van de eigen 
ouderinformatieochtenden die de scholen 
organiseren. 
 

 
 
 

Tevredenheidspeilingen van 
Scholen met Succes  
 
In maart 2018 worden wederom de 
tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes op de 
AMOS-scholen afgenomen onder ouders, leerlingen en 
personeel. De tevredenheidspeilingen van Scholen 
met Succes worden afgenomen met voor AMOS 
aangepaste vragenlijsten, die momenteel worden 
ontwikkeld. 
 
Voor het uitvoeringstraject van de afname van de 
tevredenheidspeilingen is een planning gemaakt. De 
resultaten van de peilingen worden rond de 
meivakantie verwacht.  
 
Vanaf 12 maart kunt u een mail verwachten met een 
uitnodiging voor het onderzoek met daarin een link 
naar de peiling.  
We hopen dat veel ouders gebruik zullen maken van 
de gelegenheid om de tevredenheidspeiling in te 
vullen. 

 

Vacature medezeggenschapsraad 
(MR) 
Zie ook de vorige nieuwsbrief. 
Na de volgende MR vergadering op 5 maart 
informeren we u over de voortgang. 
 

 
 
 

Amsteldorp ontdekt 
 
Op zaterdag 9 juni vindt de manifestatie “Amsteldorp 
ontdekt” plaats. Aan ons (locatie van Liebigweg) is 
gevraagd om samen met de tuinleider van de Gerrit 
Kalff schooltuin en bewoners van “De open Hof” de 
beplanting van boomspiegels in de Fizeaustraat te 
willen verzorgen. 
 
In een volgende Nieuwsbrief komen we nog eens 
terug op deze dag. 
 

 
 
 

Rapporten 
 
Op 12, 13 en 15 maart vinden de rapportgesprekken 
plaats. Op dinsdag de 13

e
 ook ’s avonds. 

Vanaf maandag 5 maart hangen de intekenlijsten weer 
klaar. 
Nieuw dit schooljaar is dat het rapport twee dagen 
voor het gesprek mee naar huis wordt gegeven. 
Voor in het rapport vind u een uitgebreide leeswijzer 
met informatie over het rapport en toetsen. 
In verband met de staking vervalt de in de 
Jaarkalender genoemde bespreking op woensdag 14 
maart en is maandag de 12

e
 voor de meeste groepen 

de vervangende datum. 
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PO in Actie - Staking 
 
Op 14 maart vinden er opnieuw acties plaats. Ditmaal 
in de regio Noord - Holland. Dit betekent dat de school 
op die dag gesloten is. 

 
 
 

Museum onderbouw HW 
 
Onder grote belangstelling verrichtte Meester Bert de 
opening van het museum van de groepen 1/2a en 
1/2b op de HW. 
Wat een geweldige belangstelling was er voor de 
kunstwerken van de leerlingen! 

 

 

 

 
 
 
 

Wist U dat? 
 

 We ook op Facebook actief zijn? 

 We hier vooral actueel nieuws te delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 We op de locatie Hogeweg sinds kort beschikken 
over twee informatiemonitoren in de hal. 

 We op de locatie Von Liebigweg iets dergelijks 
gaan realiseren? 

 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 maart 2018  
MR vergadering 
 
Maandag 12 maart 2018  
Rapportgesprekken (middag) 
Start afname Tevredenheidspeilingen 
 
Dinsdag 13 maart 2018 
Rapportgesprekken (middag en avond) 
Informatieochtend nieuwe ouders (VLW) 
 
Woensdag 14 maart 2018  
School dicht i.v.m. staking 
 
Donderdag 15 maart 2018  
Rapportgesprekken (middag) 
 
Vrijdag 16 februari 2018 
Informatieochtend nieuwe ouders (HW) 
 
Zaterdag 17 februari 2018 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs (HW) 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
16 maart 2018 (nummer 13) 
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