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Nieuwsbrief 14, 29 maart 2018 

 

Vacature in 
Medezeggenschapsraad vervuld 
 
Zoals in de nieuwsbrief van 2 februari jl. gemeld is de 
termijn van Donate Hofstra verstreken. Op de 
vacature die wij in diezelfde nieuwsbrief plaatsten 
heeft zich een enthousiaste kandidaat gemeld, die 
tijdens de vergadering van 5 maart haar intrede heeft 
gedaan in de MR. In die vergadering namen we 
afscheid van Donate en heetten we ons nieuwe lid 
welkom: Anna Wilmer (moeder van Kaja en Noa 
(Hogeweg) en Jesse (nog niet op school)).  
Volgende nieuwsbrief meer over de MR. 
 
 

Groep 8 en Pink Floyd project 
 
Op vrijdagavond 23 maart vond in de Q Factory in 
Oostpoort de muziekuitvoering “Pink Floyd project” 
plaats. 
De leerlingen van groep 8 hebben in de voorstelling 
het nummer “Another Brick In The Wall” gezongen. 
Van te voren hadden ze op school al de tekst van het 
lied geleerd en vanaf vijf uur hebben ze in de Q 
Factory samen met iemand van de band de 
choreografie geoefend. 
Na een repetitie op het toneel was het tijd om te eten. 
En tenslotte om 20:20 uur “life on stage”. Dat was een 
geweldig succes en ze kregen een daverend applaus. 
 

  
 

  
 

 
 
 

Bezoek AMOS bestuurders 
 
Op woensdag 28 maart waren Lex Polman en Arie van 
Loon een groot deel van de dag op school. 
Op de Von Liebigweg hadden ze gesprekken met de 
leerlingeraad, ouders en teamleden. Daarna gingen ze 
naar de Hogeweg waar ze een muzikale ontvangst 
door de leerlingen van groep 7 kregen. 
 
Vervolgens maakten ze o.l.v. twee leerlingen uit groep 
7 een rondwandeling door de school. Tot slot was er 
een gesprek met de directie. 
Beide bestuurders gaven aan het bezoek aan de 
Frankendael als erg prettig, open en informatief te 
hebben ervaren. 
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Plantjes van Intratuin 
 
De firma Intratuin aan de Nobelweg heeft er voor 
gezorgd dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 van 
de locatie Von Liebigweg allemaal een mooi plantje 
hebben gekregen om de school rond de Paasdagen 
mooi op te fleuren! 
Hartelijk dank! 
 

 
 

 
In het verleden hebben bedrijven (mede door 
contacten van ouders) de school al ondersteund met 
goederen of diensten. We zijn hier uiteraard erg blij 
mee. 
 
 

“Oortjes” 
 
Bij sommige computerprogramma’s die we op school 
gebruiken is het wenselijk om een koptelefoon te 
gebruiken. 
Omdat we niet altijd over voldoende werkende 
koptelefoons beschikken (ze gaan soms wel 
heeeeeeeeel snel kapot, blijkbaar zijn de koordjes erg 
smakelijk om op te kauwen  ) willen we jullie vragen, 
wanneer jullie thuis nog “oortjes” hebben liggen van 
een telefoon of muziekdrager die je niet gebruikt om 
deze op school af te geven. 

 

Pasen 2018 
 
Op donderdag 29 maart werd in alle groepen een 
paasmaaltijd gebruikt. 
Een groot compliment voor alle kinderen (en ouders) 
die prachtige Paasdozen hadden gemaakt. 
Wat zag het er feestelijk en mooi uit! 

  
 

  
Op beide locaties was er voor de jongsten ook nog een 
ontmoeting met de Paashaas die door een gebroken 
been de hulp van de kinderen nodig had om de eieren 
te verzamelen. 
Hieronder een “ooggetuigenverslag” geschreven door 
leerlingen uit groep 5 (HW) 

We kwamen de gymzaal binnen en het was een 
complete rommel, alles lag overhoop. 
Maar toen opeens zagen we een been, een harig 
been. 
Opeens kwam de Paashaas hinkelend achter de 
kast vandaan. Hij had last van zijn enkel. 
Hij haalde allemaal kinderen naar voren om de 
stoel recht te zetten en de bank naar hem toe te 
schuiven enz. Hij vond dat we zo hard werkten 
dat we geen paaseieren meer hoefden te zoeken 
dus hij wou het zelf doen. Alleen dat ging niet 
met zijn enkel dus wij mochten de paaseieren 
zoeken. Een ze lagen overal, maar dan ook echt 
overal! En toen kregen we allemaal een paasei. 
En we gingen springend naar de klas terug! 

 

Pasen en burgerschap 
 
In het kader van actief Burgerschap zouden 10 
leerlingen samen met meester Peter op bezoek bij de 
“Open hof”, het ouderencomplex aan de Fizeaustraat, 
gaan om bewoners te helpen met het maken van 
Paasversieringen.  
Helaas is kon de activiteit niet doorgaan om dat een 
aantal bewoners ziek geworden was. 

 
 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rrLzupOg&id=48A00A1BF0F59EED1A440358A25DA0B1C0A6C86F&thid=OIP.rrLzupOgcqzKnR89i-yJfgHaG1&q=oortjes+telefoon&simid=607994503144933529&selectedIndex=2


 Pagina 3 van 4  
 

 

Gebruik van de hal (en speel-
lokaal) voor en na schooltijd. 
 
Het blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is wat 
wel of niet kan. 
Daarom zetten we hier de afspraken nog eens bij 
elkaar. 
Hogeweg 

 Aan het begin van de dag zijn de deuren naar het 
plein open. 

 Er mag alleen in de hal gewacht worden. Dus niet 
op de trap, de gangen, het speellokaal e.d.  

 Als de schoolbel om 08:20 uur gaat mogen de 
kinderen rustig naar hun lokaal gaan. 

 Als de tweede schoolbel om 08:30 uur gaat, 
beginnen de lessen en verlaten de ouders het 
lokaal. 

 Het is niet de bedoeling dat de hal en de gangen na 
schooltijd als wachtruimte gebruikt worden. Rond 
14:15 uur wordt iedereen geacht buiten te zijn. 

 Ouders van kinderen die deelnemen aan Na 
Schoolse Activiteiten kunnen dus niet gedurende 
die tijd in school wachten. 

Von Liebigweg 

 Aan het begin van de dag is de deur naar het plein 
open. 

 Er mag alleen in de hal gewacht worden. Dus niet 
op de trap en in de gang. 

 Om 08:20 uur gaat de 2
e
 schoolbel. Dan gaat de 

voordeur open mogen de kinderen rustig naar hun 
lokaal gaan. 

 Als om 08:30 uur de tweede schoolbel gaat, 
beginnen de lessen en zijn de ouders uit de groep. 

 
Voor beide locatie geldt een duidelijk regel voor het 
gebruik van de piano’s 
 

 
 
 

Kinderkleding en speelgoedbeurs 
 
Het was weer een groot succes op 17 maart. 
Veel mensen wisten de weg weer te vinden naar dit 
tweejaarlijks evenement. 
Groot compliment voor de vrijwilligers die alles tot in 
de puntjes hadden voorbereid en georganiseerd. 
 

   
 
 

Een verzoek uit de groepen 1/2 
(Hogeweg) 
 
De kleuters gaan op vrijdag naar de gymles en gaan 
ook gedurende de week vaak een activiteit doen in het 
speellokaal. De kinderen kleden zich dan in de klas om. 
Het zou fijn zijn als uw kind kleren en schoenen aan 
heeft die uw kind zoveel mogelijk zelfstandig aan- en 
uit kan doen.   
 
Op de HW zoeken wij voor de kleutergroepen lakens 
en grote lappen waar de kinderen in de speelzaal 
hutten mee kunnen bouwen. 
 

 
 
 

Pasendagen vrij 
 
In verband met Pasen is de school gesloten op vrijdag 
30 maart en maandag 2 april. 

 
 
 

Ouder tevredenheidpeiling van 
Scholen met succes. 
De termijn voor het invullen van deze (ouder) enquête 
is verlengd tot 8 april. 
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Per gezin is er maar naar één emailadres (dat van de 
eerst verantwoordelijke ouder/verzorger) een verzoek 
tot deelname verstuurd. 
 

 
 
 

Na Schoolse Activiteiten Tij) 
(NSA) en zo 

 
Op 18 april start Theaterschool TIJ weer met theater- 
en musicallessen. Deze worden weer in het speel-
lokaal van de locatie Hogeweg aangeboden. 
Zie ook de flyer hieronder of de website van Tij. 
 

  
 

 

Wist U dat? 
 

 We ook op Facebook actief zijn? 

 We daar vooral actueel nieuws te delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 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 17april 2018 
De CITO eindtoets (groep 8) begint. 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
13 april 2018 (nummer 15) 

 

 

https://www.jeugdtheaterschooltij.nl/frankendaelschool?lang=nl&cat=theatraalijburg&pid=77&tags=
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

