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Nieuwsbrief 9, 22 december 2017 

 

Werkzaamheden Hogeweg 
 
In de kerstvakantie vinden er opnieuw werkzaam-
heden plaats in het gebouw aan de Hogeweg. 
In de gangen en hal komen nieuwe plafonds met 
energiezuinige verlichtingsarmaturen. 
De gymzaal en het speellokaal worden geschilderd en 
ook hier worden de plafonds en de verlichting aange-
past. 
Ook worden de trappenhuizen tussen groep 1/2a en 
groep 6, en dat naar de bovenste verdieping 
geschilderd. 
Tot slot zal ook de administratieruimte opgeknapt 
worden. Maar de verwachting is dat dit in de 
voorjaarsvakantie gebeurt. 
 

 
 
 

Vet cool opwarmertje 
 
Op vrijdag 8 december en maandag 11 december 
volgden de leerlingen van de groepen 8 en 7 een 
schaatsclinic op de ijsbaan op het Rembrandtplein. 
De leerlingen van groep 8 ging er vrijdag op de fiets 
naar toe. Min of meer toevallig werd hun bezoek door 
een verslaggever van een krant beschreven voor een 
krantenartikel dat maandag de 11

e
 verscheen. 

 
Vanwege “code rood” gingen de leerlingen uit groep 7 
op maandag de 11

e
 met de tram in plaats van op de 

fiets. 

Beide clinics waren een groot succes en kregen de 
leerlingen complimenten van de instructeurs voor hun 
enthousiasme, sportiviteit en doorzettingsvermogen. 

  
 
 

Kerstkrant van de “Razende 
Reporters 
 
Eén van de activiteiten in het naschoolse aanbod is het 
maken van een krant. 
Onder de naam “Razende Reporter” gaan de kinderen, 
onder begeleiding, aan de slag met het maken van ene 
krant. 
Als bijlage sturen we met deze Nieuwsbrief de 
Kersteditie van de “Razende Reporters krant” mee. 
 

 
 
 

Paddestoelen. 
 
Ze zijn nog niet helemaal klaar, maar wat zien de 
paddestoelen die door de leerlingen van groep 7 zijn 
gemaakt er mooi uit. 
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Bericht van Dynamo 
 
In de bijlage een bericht van Dynamo over de nieuwe 
teamindeling van de Voorschool Frankendael vanaf 
januari 2018 
 
 

Kerstviering 
 
Wat wat een mooie voorstelling hebben we gezien. 
En wat was het fijn om zoveel mensen te mogen be-
groeten. 
We kijken terug op geslaagde avond. 
Een speciaal woord van dank voor alle mensen die 
zowel voor als achter de schermen hebben gewerkt 
om de avond tot een succes te maken. 

 
 
 

Wist U dat? 
 

 De leerlingenraad op beide locaties heeft gezorgd 
voor een voetbal- pleinrooster? 

 Er bij het lokaal van groep 7 een mooie fotowand is 
gemaakt met nog veel meer foto’s van de 
schaatsclinic? 

 Er heel veel handschoenen, mutsen sjaals e.d. op 
school achterblijven? 

 Deze na de vakantie nog een week blijven liggen. 

 We ze daarna afvoeren naar de textielbak. 

 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 15 januari 2018 
Start toetsperiode LVS (CITO) 
 
Dinsdag 16 januari 2018 
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW) 
 
Vrijdag 19 januari 2018 
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW) 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
19 januari 2018 (nummer 10) 
 

 

 
 
 

 

Het team van  
Basisschool Frankendael 
Wenst u fijne Kerstdagen 

en een goed en gezond 2018 

 

   

 

 

 

 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar, Merry Christmas and a Happy New Year, 

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr, Joyeux Noël et Bonne Année, 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, Buon Natale e Felice Anno Nuovo, Boas Festas e 

um feliz Ano Novo, Kala Christougenna Ki’eftihismenos O Kenourios Chronos, God 

Jul och Gott Nytt År, Glædelig Jul og godt nytår 
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