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Nieuwsbrief 15, 13 april 2018 

 

Betalingsherinneringen 
 
Binnenkort gaan de groepen 7 en 8 weer op kamp. 
Aangezien ik al diverse betalingen moet doen voor het 
programma tijdens de kampen, verzoek ik u vriendelijk 
de kosten voor het kamp z.s.m. over te maken. 
Voor groep 8 zijn de kosten  € 125,00 kamp  en € 60,00 
ouderbijdrage 
Voor groep 7 zijn de kosten € 65,00 kamp en € 60,00 
ouderbijdrage. 
U kunt dit overmaken op Iban: NL53INGB0005029098 
t.n.v. basisschool Frankendael / kampen . Graag naam 
van uw kind en groep vermelden. 
Aangezien de ouderraad een deel van de 
ouderbijdrage gebruikt voor het kamp ,dienen zowel 
de kampkosten als de ouderbijdrage betaald te zijn,  
uiterlijk 20 april 2018. 
 
Ook is nog niet door iedereen de ouderbijdrage 
betaald. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag a € 60,00 
euro over te maken op IBan: NL92INGB0008489744 
t.n.v  ouderraad basisschool Frankendael. Ook hier 
naam en groep van uw kind vermelden. 
Betaling uiterlijk 20 april 2018, zodat ik schoolreisje en 
bussen kan betalen. 
Indien u een betalingsregeling wilt verzoek ik u 
vriendelijk even contact op te nemen met mij. 

Met vriendelijke groeten, 
Nel 

 
 

 
 

Loting VO scholen groep 8. 
 
Donderdag 5 april was een spannende dag voor heel 
veel 8e groepers in Amsterdam. 
Op deze dag werd namelijk bekend op welke VO 
school van hun voorkeur zij geplaatst zouden worden. 
 
Alle leerlingen van de Frankendael hadden (samen 
met hun ouders) op tijd hun voorkeurslijsten 
ingeleverd. Sommigen hadden zelf 12 scholen op hun 
lijst staan! 

Alle onze 8e groepers zijn gelukkig in de eerste 
lotingsronde al geplaatst. 
1 leerling is op de 4e voorkeursschool geplaatst (5 %) 
2 leerlingen op hun 3e voorkeursschool (10 %) 
4 leerlingen op hun 2e voorkeursschool (20 %) en 
13 leerlingen op de school van hun 1e voorkeur (65 %) 
 

 
 
 

Koningsspelen 
 
Ook in 2018 gaan de kinderen van de Frankendael op 
vrijdag 20 april weer een sportieve uitdaging aan ter 
gelegenheid van de Koningsspelen. 
In de speciale bijlage lees u daar meer over! 
 

 
 
 

Groep 8 verkeersexamen 
 
Op 3 april hebben de leerlingen van groep 8 
deelgenomen aan het praktisch verkeers (fiets) 
examen. 
 
We zijn er trots op te kunnen melden dat alle kinderen 
voor dit examen geslaagd zijn! 
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Groep 6 en de schooltuinen 
 
De groepen VLW 5/6 en HW 6 nemen deel aan het 
“Jaarrondprogramma” van het NME (ofwel de 
schooltuintjes). 
Vanaf deze week zijn zij elke week buiten aan de slag. 
Hier een impressie van groep HW6. 
 

  
 

 
 
 

Mooie actie van “De Razende 
Reporters” 
 
De leerlingen die deelnemen aan de NSA activiteit “De 
razende Reporters” hadden bedacht dat ze een editie 
van hun krant wilden verkopen. De opbrengst van 
deze verkoop hebben ze bestemd voor UNICEF. 
Lees hier onder hun bericht aan UNICEF. 
 
Dit is een bericht voor UNICEF. 
We waren op het idee gekomen om het geld aan 
UNICEF te geven. We vinden het niet eerlijk dat er 
mensen, kinderen en baby’s zijn die gewoon kunnen 
zeggen, “Ik heb honger!” En dat er bijna geen 
ziekenhuizen zijn voor zieke mensen en ik vind jullie 
echt top. Jullie denken ook aan de ander. Echt top! 
 
Liefs van de Razende reporters van basisschool 
Frankendael 
 

  
 

 

Groep 8 en de CITO eindtoets 
 
Op dinsdag 17 april beginnen de leerlingen van groep 
8 aan de CITO eindtoets. Ook woensdag de 18

e
 en 

donderdag de 19
e
 zijn ze er mee bezig. 

 

 
 
 

Op tijd komen 
 
Het blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is wat 
wel of niet kan. Daarom zetten we hier de regels nog 
eens bij elkaar. 

 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. 

 Kinderen die te laat komen wordt gevraagd 
waarom ze te laat zijn. 

 Herhaaldelijk te laat komen wordt door ons 
aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en gemeld 
bij de leerplichtambtenaar. 
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Verboden voor moeders?! 
 
Opeens zagen we dit bordje op een klasdeur hangen. 
Waarom zou dat daar toch hangen? 
 

 
 
 

Na Schoolse Activiteiten (NSA) 
TIJ en zo 

 
De slotpresentaties  van woensdag 11 april waren een 
groot succes.  
Klik op deze link voor een selectie foto’s op de 
Facebookpagina van TIJ 
Of hier voor alle foto’s van dit evenement. 
 

 

 

 

 

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? 

 De school het monument voor de geallieerden op 
de nieuwe Ooster heeft geadopteerd? 

 We daar in een volgende Nieuwsbrief mee rover 
vertellen? 

 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. 
 
Vrijdag 20 april 2018 
Koningsspelen (en ontbijt) 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
26 april 2018 (nummer 16) 

 

 

https://www.facebook.com/pg/JTSTIJ/photos/?tab=album&album_id=1759103604146397
https://photos.google.com/share/AF1QipPmoQFrWV48E8HZOfxQrzPLBeBtmogTAQIZIi4zw88Ge2-K4SoAgm7krMff5QZfpw?key=dDdEeGh4ZzYzRHNhb2oxc256R0dKczhudmYzRmdB
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