Nieuwsbrief 8, 8 december 2017

Team

Kerstviering

Edith Tjaden is na haar ziekenhuisingreep weer zo ver
hersteld dat zij van af volgende week maandag weer
full-time aan het werk kan.

U heeft als het goed is al een aparte brief ontvangen
over de kerstviering op 21 december.

Bezoek aan het Rembrandthuis
Onlangs is groep 6 (HW) naar het Rembrandthuis
geweest. Een van de leerlingen heeft speciaal voor de
Nieuwsbrief een verslag gemaakt.
We zijn in het Rembrandtmuseum. We zien nu de
knikker van hout die Rembrandt heeft geschilderd. We
gaan naar de keuken en daar slaapt de keukenmeid.
De mensen waren vroeger heel klein. Later zien we de
schilderijen van zijn opa. Ook zien we Indische meel.
en lijnzaad, dat gebruikte Rembrandt om verf te
maken. In een kamer verzamelde hij alle dingen. De
boeken zijn het duurst in deze kamer omdat er
allemaal kunstenaars in staan. Titus is het kind van
Rembrandt. Het geld dat ze toen gebruikte is anders
en dat noemden ze florijnen. Ook staan er allemaal
stambeelden van Rembrandt. We hebben zelf ook
gewerkt. Einde

Hieronder zetten we e.e.a. nog even neer.
Donderdag 21 December vieren wij kerst in de kerk De
Bron, hoek Hugo de Vrieslaan/ Middenweg. Er zal een
musical opgevoerd worden door een gedeelte van het
team, het andere gedeelte van het team zal
zorgdragen voor de kinderen tijdens de musical.
Vanaf 18:.15 uur gaat de zij- ingang van de kerk open
en om 18:30 uur zal de musical beginnen. Elk gezin
krijgt 2 entreekaarten voor volwassenen. Dit is nodig
omdat we met de hele school de kerk ingaan en er
geen ruimte is voor meer publiek, kinderwagens en
buggy’s.
De kinderen zullen dan ook met hun eigen groep
vooraan in de kerk zitten. Het overige publiek mag
achterin de kerk en aan de zijkanten plaatsnemen.
De voorstelling duurt tot ongeveer 19.30 uur. Daarna
gaat iedereen weer rustig via de zij- ingang de kerk uit.
We hopen dat het een zeer geslaagde avond zal zijn en
dat de kinderen genieten van de musical!
Vrijdag 22 december is er een kerstontbijt, er komen
vanaf vrijdag 15 december bij de klassen intekenlijsten
te hangen waarop iedereen kan intekenen. De
kinderen moeten in de week van 18 december zelf een
bordje, bekertje en bestek meenemen, voorzien van
naam. De rest van de vrijdag staat in het teken van
gezelligheid, spelletjes, speelgoed, film kijken,
kerstverhaal en natuurlijk opruimen!
Om 14.00 uur begint de kerstvakantie.

Hulp gevraag bij inrichten kerk
Op woensdag 20 gaan we de kerk opbouwen /
inrichten voor het kersttoneelstuk.
Wie O Wie kan er meester Peter helpen.
 Iemand met een trekhaak die de boedelbak
een paar keer heen en weer wil rijden.
 Spierballen om de boedelbak in te laden.
(banken decor geluidsinstallatie)
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Technische mensen die helpen met het decor
in elkaar te zetten en het licht en geluid
klaarzetten.
 Binnenhuis architecten die helpen met de
inrichting en de kerstsfeer.
Van 08:30 uur is de hulp welkom.
Aanmelden peter.hommersom@amosonderwijs.nl

Versierteam groep 5
Dylan en Laslo hebben laten zien dat ze net zo goed als
hun moeders een kerstboom kunnen versieren!
Hulde aan het versier team.

(vakleerkracht bewegingsonderwijs) tijdens de gymles
helpen met het afnemen van de beweegtest in groep
3 t/m 8. Deze test bestaat uit 4 oefeningen:
- Hinkelen (op één been) - Stilstaan op één been
- Huppel- en springoefeningen - Stuiten met een bal
- Daarnaast zal de lengte en het gewicht van uw kind
gemeten worden (sportkleding aan, schoenen &
sokken uit), waarbij een geavanceerde weegschaal
wordt gebruikt die de lichaamssamenstelling kan
bepalen (bijv. spiermassa & vetmassa) en worden er
enkele vragen gesteld over zwemdiploma’s en
lidmaatschap van een sportvereniging.
Naast het gebruiken van de testgegevens door
meester Peter, gebruikt de ALO de gegevens voor
onderzoek over de motorische ontwikkeling van
kinderen. Hierbij zal niet gekeken worden naar het
individuele kind maar naar een grote groep kinderen.
De beweegtest zal plaatsvinden op: 15 december en
15 januari 2017.
De ouders van leelringen uit de groepen 3 t/m 8
hebben hier een parte brief over ontvangen en
kunnen ook aangeven als ze niet willen dat hun kind
deelneemt aan deze test.

PO-in-actie

Beweegtest groepen 3 t/m 8
De Frankendaelschool hecht veel waarde aan een
optimale bewegingsontwikkeling van uw kind. Zo
wordt er jaarlijks een beweegtest afgenomen. De
uitkomsten van deze test worden gebruikt om de
gymlessen aan te laten sluiten op het niveau van de
kinderen. Ook wordt de beweegtest gebruikt om de
motorische ontwikkeling van uw kind in kaart te
brengen.

Op dinsdag 12 december vindt de volgende actiedag
plaats. U bent daar via een apart bericht al over
geïnformeerd.
Wij realiseren ons dat dit ongemak voor u meebrengt.
Toch vragen we om uw steun voor deze staking. Want
alleen als we nu allemaal onze grote zorgen kenbaar
maken en vasthouden aan de nodige investeringen,
kan het beroep van leerkracht aantrekkelijker worden.
En daarmee kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit
voor onze kinderen behouden blijft, nu én in de
toekomst!

De ALO Amsterdam (Academie voor Lichamelijke
Opvoeding) doet in samenwerking met de faculteit der
Bewegingswetenschappen van de VU, onderzoek naar
beweegtests en heeft hiervoor contact opgenomen
met
de
Frankendaelschool.
Studenten
en
onderzoekers van de ALO zullen meester Peter
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Sinterklaas

Wist U dat?

Op dinsdag 5 december bezocht Sinterklaas beide
locaties van e Frankendael. Het was een reuze leuke
dag.
Sint liet nog weten erg trots te zijn op alle hulpouders,
de ouderraad en de juffen en meesters die zijn bezoek
aan school tot een succes maakte.

 Er maar één boomspiegel (waar we het vorige keer
over hadden) van plantjes is voorzien?
 Het hekje rond dit boomperkje door onbekenden
jammer genoeg is vernield?
 We dat al snel weer hersteld hadden.
 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
Dinsdag 12 december
De school is dicht i.v.m. staking
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW) vervalt
i.v.m. de staking
Vrijdag 15 december
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW)
Donderdag 21 december
Kerstviering
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
22 december
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