Nieuwsbrief 13, 16 maart 2018

Team

Pasen en burgerschap

Het herstel van Maryse Schuit neemt meer tijd dan
voorzien. Voorlopig zal zij nog niet aan de slag gaan.
Het blijkt dat het herstel van Sanne de Doelder, na de
geboorte van haar zoon Fije, meer tijd neemt. Na
consult met de bedrijfsarts is bepaald dat zij voorlopig
nog niet aan de slag gaat.

In het kader van actief Burgerschap gaan 10 leerlingen
samen met meester Peter op bezoek bij de “Open
hof”, het ouderencomplex aan de Fizeaustraat, om
bewoners te helpen met het maken van
Paasversieringen.

Pasen 2018

Kinderkleding- en

Op donderdag 29 maart vieren de leerlingen van de
Frankendael Pasen. Wij gaan in de klas gezamenlijk
ontbijten. De leerlingen maken, net zoals afgelopen
jaar, een versierde Paasdoos voor elkaar met daarin
het ontbijt. Wij vragen u daarom alvast een
schoenendoos of soortgelijke doos te bewaren. Het
versieren van de doos gebeurt thuis, zodat het een
verassing blijft.
Op maandag 26 maart zullen de groepen 3 tot en met
8 in de klas lootjes trekken en uw kind krijgt daarna dit
lootje mee naar huis.
De kleuters krijgen de lootjes al vanaf 12 maart mee
naar huis, om hierop samen met de ouders de wensen
in te vullen. Wij verzoeken u deze uiterlijk vrijdag 23
maart weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind,
zodat ook de kleuters op maandag 26 maart de lootjes
kunnen trekken. Wij kijken uit naar een lekker en
gezellig Paasontbijt.

speelgoedbeurs
Zaterdag 17 maart vindt deze weer plaats van 10:3014:00 uur.
De organisatoren/vrijwilligers zijn de hele vrijdag in
touw geweest om e.e.a. voor te bereiden.

Na Schoolse Activiteiten
(NSA) en zo
Bij deze Nieuwsbrief krijgt u als bijlage twee flyers. Eén
is van Nagelworkshop die juf Mandy geeft.
De ander is van muziekschool de Regenboog. Op 19
maart is er een nieuwe les.
Er is bij een beperkt aantal activiteiten nog plaats.
Informeer even bij juf Nel als u daar meer over wilt
weten.
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Thema Dierentuin
In de drie onderbouwgroepen staat nu het thema
Dierentuin centraal.
De kinderen van groep 1/2 op de Von Liebigweg
hadden met Kapla een enorme dierentuin gebouwd.
Helaas moest die wel verdwijnen omdat die ochtend
veel ouders met de Scholentour op bezoek kwamen.

hadden we een boekje gemaakt met de route en
wetenswaardigheden van de school.
Na afloop was er een korte afsluiting in de hal waarna
de groep(en) verder ging(en) naar de volgende
basisschool in de wijk.
De leerlingen verdienen een grote pluim voor de
manier waarop ze de (mogelijke nieuwe) ouders door
de school hebben geleid en de duidelijke informatie
die zij aan de ouders gaven.

Tevredenheidspeilingen
Scholen met Succes

van

U heeft deze week de mail ontvangen met de link naar
de oudertevredenheidspeiling van Scholen met
Succes.
We zouden het fijn vinden als zo veel mogelijk
ouder(s) verzorger(s) deze peiling invullen.
Mocht u geen bericht hebben ontvangen, dan horen
we dat graag zodat we u opnieuw kunnen uitnodigen.

LVS toetsen

In de jaarplanning staat vermeld dat op 22 mei de LVS
toets-periode begint.
Omdat dit erg snel op de M-toetsperiode is, starten
we twee weken later.
De toetsperiode loopt dan van maandag 4 juni t/m
vrijdag 15 juni.

Stembureau’s op beide locaties.
Scholentour Watergraafsmeer

Op donderdag 15 maart kwamen (in twee groepen)
ruim 40 nieuwe ouders langs op de locatie Von
Liebigweg.
Na ontvangst in de hal met koffie en thee volgde er
een korte inleiding en uitleg door directie.
Vervolgens namen de leerlingen van groep 8 de
begeleiding van de ouders over. In vier groepen
werden ze in het gebouw rond geleid. Van te voren

Op woensdag 21 maart vinden er verkiezingen plaats
voor de gemeenteraden en wordt een raadgevend
referendum gehouden.
Op beide locaties van de Frankendael wordt deze keer
een stembureau ingericht.
Op de Hogeweg heeft juf Mandy zitting op het
stembureau. Op de Von Liebigweg is meester Bert
aanwezig.
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PO in Actie - Staking
Op woensdag 14 maart voerden leerkrachten van
basisscholen uit Utrecht, Flevoland en Noord - Holland
actie.
In een grote stoet liepen ruim 15.000 leerkrachten van
het Waterlooplein naar het Museumplein.
Het team van de Frankendael was ook zichtbaar
aanwezig achter de mooie spandoeken die door
leerlingen van de leerlingeraad gemaakt waren.

Bezoek AMOS Bestuur
Op woensdag 28 maart brengen Lex Polman,
(bestuurder van AMOS), Arie van Loon (Directeur
bedrijfsvoering en waarnemend bestuurder) en
Gernanda Schutte (Directeur Onderwijs Innovatie &
Onderzoek) een bezoek aan de Frankendael. Op deze
dag voeren zij ondermeer gesprekken met
leerkrachten, leerlingen (de leerlingenraad) ouders en
directie.
Er wordt gekeken naar de schoolontwikkeling,
personeelsbeleid, en het meerjaren onderwijsplan.

Op vrijdag 13 april nemen de basisschoolleraren in
Brabant en Limburg het stokje over en voeren dan
actie.

De leerlingeraad
Dit schooljaar is op de Frankendael gestart met een
leerlingenraad.
Op donderdag 8 maart zijn de kinderen weer bij elkaar
geweest en hebben ze gesproken over het voetbal- en
pleinrooster op beide locaties.
Ook hebben ze aangegeven dat met name de
entreehal op de HW best wat gezelliger mag worden.
Verder gaven ze hun idee over de stakingen, advies
voor het schoolbezoek van toekomstige ouders bij de
Scholentour en zijn zij uitgenodigd voor het gesprek
met de AMOS bestuurder(s).
In de leerlingenraad zitten Delano, Hanna, Damian,
Sarah, Isis, Lotte, Liora en Vince

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart
eindigt de wintertijd. De klok gaat dan een uurtje
vooruit.

Pasendagen vrij
In verband met Pasen is de school gesloten op vrijdag
30 maart en maandag 2 april.
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Aandacht gevraagd
Op maandag 12 maart is een ouder van één van de
leerlingen op de locatie Hogeweg slachtoffer
geworden van een autokraak.
Op het moment dat zij even in school was heeft
iemand de ruit van haar auto, die voor de hoofdingang
van de school stond, ingeslagen en een tas met
persoonlijke eigendommen meegenomen.
Ondanks het feit dat zij een duidelijke signalement van
de dader had wist deze te ontkomen.
Helaas hebben andere ouders die net voor school
liepen niet gereageerd op haar hulp geroep, niets
waargenomen of zich te laat gerealiseerd wat er
gaande was.

 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
Zaterdag 17 maart 2018
Kinderkleding- en speelgoedbeurs (HW)

Kortom: … wees alert!

Zondag 25 maart 2018
Begin van de zomertijd

Wist U dat?

Donderdag 29 februari 2018
Paasontbijt

 We ook op Facebook actief zijn?
 We daar vooral actueel nieuws te delen?
 We onder de naam basisschool Frankendael te
vinden zijn?
 De twee informatiemonitoren in de hal op de
Hogeweg nu twee weken in gebruik zijn?
 We volgende week met de gemeente rond de tafel
gaan voor informatie over de subsidieaanvraag
voor het schoolplein op de Hogeweg

De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
29 maart 2018 (nummer 14)
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