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Nieuwsbrief 16, 26 april 2018 

 

Team 
 
Juf Sanne de Doelder is in de week voor de 
meivakantie begonnen met re-integreren. Na de 
vakantie zal haar taken langzamerhand verder 
uitbreiden. 
Helaas gaat juf Marieke Vesseur per 1 mei de 
Frankendael verlaten. Marieke heeft een jaar lang als 
IB-er op onze school gewerkt. 
De taken van Marieke worden tot de zomervakantie 
overgenomen door Edith Tjaden, Maaike Loosekoot en 
Mirthe van der Zee. 

 
 
 

Koningsspelen 
 
Op vrijdag 20 april (de laatste vrijdag voor Koningsdag) 
was het zover. Nadat de kinderen in de klas het 
Koningsontbijt hadden, vonden er diverse sportieve 
activiteiten plaats. 
In de speciale bijlage bij de vorige Nieuwsbrief heeft u 
al meer over het programma kunnen lezen. 
Het weer werkte geweldig mee en dat was voor de 
buitenactiviteiten extra welkom. 
Meester Peter had een mooi en gevarieerd 
programma samengesteld. Hierbij was het grootste 
deel van de activiteiten op de HW door twee stagiaires 
(Eveline en Eline) voorbereid. Een geweldig 
compliment voor hun inzet is hier zeker op z’n plaats. 
Helaas viel de dansworkshop voor de leerlingen uit de 
groepen3/4 en 5/6 op de op de VLW uit omdat de 
workshopleidster zich verslapen had. Gelukkig maakte 
een extra bezoekje aan de speeltuin in het Amsteldorp 
veel goed. 
Hierna een kleine foto-impressie van deze dag. 

  
  

 

 

  

  
 

 
 
 

Calisthenics and obstacle 
 

  
 
Er wordt op de Frankendael niet allen gesport 
tijdens de Koningsspelen. Zo was groep 7 
uitgenodigd om op 19 april uur mee te doen aan een 
clinic Calisthenics and obstacle 
Calisthenics is een pure vorm van training met het 
eigen lichaamsgewicht, waarmee je je kracht, 
uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit 
traint. De ideale mix om een sterk en atletisch lichaam 
op te bouwen. 
Obstacle staat voor obstacle run. Dit is een 
hindernisbaan waarbij kracht, behendigheid en 
uithoudingsvermogen een grote rol spelen. 
De clinic werd georganiseerd door en bij het 
stadsdeelkantoor oost (Oranje Vrijstaatplein 2) 
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Groep 5 het neemt groep 1/2 
VLW bij de hand 
 
Tijdens de Koningsspelen had groep een 
slagbaltoernooi in het Fankendaelpark. Groep 1/2 
VLW was na afloop van de Koningsspelen ook even in 
het park. 
Op de weg terug naar de locatie Hogeweg fungeerden 
de leerlingen van groep 5 als begeleiders van de 
leerlingen van groep 1/2 VLW. 

Top koning spelen! 
 

 
 
 

Tja en dan dit 
 
Bij te laat komen vragen we altijd aan de leerlingen 
hoe het komt dat ze te laat zijn. Soms zijn er externe 
factoren waardoor een kind te laat is, maar soms is 
het ook gewoon omdat de tijd niet zo nauw genomen 
wordt. 
Deze reactie hadden we nog niet gehoord: 
Vraag van de leerkracht aan de leerling die te laat was: 
“Hoe komt het dat je te laat bent?” 
Antwoord van de leerling 
“Tja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet “  

 

 
 
 

Herdenking op 4 mei. 
 
Elk jaar op 4 mei wordt bij De Nieuwe Ooster in 
Watergraafsmeer stilgestaan bij de verwoestingen van 
de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag leidt het 

gemeentebestuur een stille tocht langs de zes 
oorlogsmonumenten op deze begraafplaats.  
 
Als eerst gaat de stoet langs het Geuzengraf. Het 
Geuzengraf is opgericht ter nagedachtenis aan vier 
verzetsstrijders. 
 
Het tweede monument in de stille tocht eert alle 
slachtoffers van het Duitse concentratiekamp 
Buchenwald, gelegen nabij de Duitse stad Weimar. 
 
Het derde monument is: Gevallenen voor het 
vaderland. Dit monument dient ter nagedachtenis aan 
acht Nederlandse militairen die omgekomen zijn in de 
meidagen van 1940.  
 
Het vierde monument dat in de tocht wordt 
aangedaan is opgericht ter nagedachtenis aan zes 
gefusilleerde leden van de CPN. Ze waren betrokken 
bij de productie van het illegale blad De Waarheid.  
 
Het vijfde monument dat op 4 mei wordt aangedaan is 
het monument voor de achttien verzetsstrijders. Dit is 
het oudste Tweede Wereldoorlogmonument in De 
Nieuwe Ooster (1947). de 
 
Tot slot wordt er stil gestaan bij de graven van de 
geallieerden. Dit zijn de graven van de geallieerde 
militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 
Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. 323 soldaten 
liggen hier begraven (ongeveer vijftig zijn niet 
geïdentificeerd), zij komen uit de Verenigde Staten, 
Groot Brittannië, Nieuw-Zeeland en Canada. Een 
aantal van deze soldaten zijn om het leven gekomen 
bij de Slag om Engeland, een luchtoorlog tussen de 
Duitsers en Engelsen van juli tot en met oktober 1940. 
Andere soldaten zijn later gedurende de oorlog 
gesneuveld. 
 

 
 
Elk graf bij de graven van de geallieerden bestaat uit 
een identieke witte natuursteen met in reliëf een 
embleem van een vogel die zijn vleugels spreidt. Op 4 
mei eindigt de stille tocht bij deze grafligging. De 
consul-generaal van de Verenigde Staten en van het 
Verenigd Koninkrijk leggen kransen. Zij worden 
gevolgd door the Royal Air Forces Association (de 
Britse Koninklijke luchtmacht), the Royal British Legion 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisz4GMydfaAhWLGuwKHbJRAW4QjRx6BAgAEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley&psig=AOvVaw1E0t4X67JpQMwFQpNLbpfS&ust=1524819407463218
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx3sDzyNfaAhUDy6QKHduOAWAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.hi-re.nl/2013/05/11/smoezen-te-laat-komen-werk/&psig=AOvVaw0w9gFllOgSr2-4zf_KXoLb&ust=1524819352509455
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(een Britse stichting voor financiële, emotionele en 
sociale ondersteuning voor veteranen en leden van 
het Britse leger), the 99th Squadron Royal Air Force en 
de Bond van Wapenbroeders.  
 

 
 
Dit monument voor de geallieerden is geadopteerd 
door de basisschool de Frankendaelschool. Leerlingen 
leveren op eigen wijze een bijdrage aan de 4 mei-
herdenking. 
Klik hier voor uitgebreidere informatie. 
 
 

Oorlog in mijn buurt 
 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 starten na de 
meivakantie met het educatief project “Oorlog in mijn 
buurt”. Het project duurt 6 weken en wordt medio 
juni met een presentatie afgesloten waarbij de ouders 
welkom zijn. 
Hieronder wat meer informatie over dit project. Op de 
website van Oorlog in mijn buurt vindt u nog meer 
informatie. 
 
Oorlog in mijn Buurt is een ontmoetings-
onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de 
buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke 
buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen 
uit groepen 7 en 8 gaan naar het huis van een oudere 
die tijdens de oorlog in hun buurt woonde. Ze houden 
een interview onder begeleiding van een journalist en 
een fotograaf. 
 
Het interview wordt vastgelegd in tekst, beeld en 
audio. Teksten en beelden worden opgenomen in de 
website van Oorlog in mijn Buurt en hergebruikt in het 
onderwijs. Audio wordt opgenomen in het archief van 
Oorlog in mijn Buurt. 
 
Het interview is onderdeel van een verdiepend 6 weken 
durend onderwijsprogramma waarin leerlingen in drie 
masterclasses door historici meer leren over WO2 van 
alle kanten en in drie talentontwikkelingslessen leren 
interviewen, presenteren en onderzoek doen. Op elke 
school wordt na 6 weken een eindpresentatie 
gehouden, waarin de kinderen hun eigen visie geven 

op oorlog en het gehoorde oorlogsverhaal 
terugvertellen aan de ouderen. 
 

  

 
 
 

Schoolplein Hogeweg 
 
Het is even stil geweest met betrekking tot het 
schoolplein. 
Eind maart kwam het bericht dat ook in 2018 door de 
gemeente een subsidie beschikbaar wordt gesteld 
voor het opknappen en duurzaam vergroenen van 
schoolpleinen. 
Na dat wij met medewerkers van het Stadsdeel de 
conceptaanvraag hadden voorbereid, heeft er op 12 
april een (verplicht) gesprek plaats gevonden met de 
expertgroep van de gemeente. Hierin werden vragen 
gesteld en adviezen en feedback gegeven. 
Met name het openstellen van het plein buiten de 
schooltijden was een belangrijk gesprekspunt. 
Met deze informatie is de conceptaanvraag verder 
uitgewerkt en is de aanvraag op 20 april naar de 
gemeente opgestuurd. 
We hebben begrepen dat er voor 20 scholen 
mogelijkheid bestaat om subsidie te verstrekken en 
dat er 49 scholen zijn die een aanvraag in (gaan) 
dienen. 
Na ongeveer 3 maanden zal bekend worden of wij in 
aanmerking komen voor een gemeentelijk subsidie 
van € 70.000 voor het herinrichten van het schoolplein 
op de Hogeweg. 
De leerlingeraad zal in hun eerstkomende vergadering 
gevraag worden om hun visie op het nieuwe plein te 
geven. 
Ook zullen zij dan voorstellen mogen doen voor aan te 
schaffen speel- spelmateriaal voor het plein op de Von 
Liebigweg. 

 
 
 

https://www.4en5meiamsterdam.nl/nl/page/11494/de-4-mei-herdenking-op-de-nieuwe-ooster
http://www.oorloginmijnbuurt.nl/
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Schoolkamp groep 8 
 
Maandag 14 mei vertrekken de leerlingen van groep 8 
naar Eerbeek voor het jaarlijkse schoolkamp. 
Ze verblijven in een mooi vakantiehuis in Eerbeek. 
Klik hier voor een virtuele rondleiding door het 
vakantiehuis “de Zuiderzon”. 
Over het programma vertellen we nog niets. Maar in 
een volgende Nieuwsbrief kunt u er vast wel wat meer 
over lezen. 
Als begeleiders gaan mee: 
juf Marieke Hessels (wo. do. vr.), Meester Paul 
Verwegen (ma. di. wo.), meester Peter Hommersom 
(alle dagen), juf Nel Westra (alle dagen), juf Edith 
Tjaden (ma, di, wo.) en stagiair Rogier Geluk (alle 
dagen) 
Wilt u groep 8 uitzwaaien? Ze vertrekken 
maandagochtend om 11:00 uur bij de Kerk “de Bron“ 
aan de Hugo de Vrieslaan 2. 
 

 
 
 

Inbraak bij WoestZuid 
 
Na dat eerder al bij een ouder spullen uit haar auto 
waren weggenomen is nu ook de school doelwit 
geworden van een inbraak. 
In de avond van 22 april is bij WoestZuid de ruit van de 
voordeur ingeslagen en via de vernielde ruit in de gang 
bij de gymzaal hebben onbekenden uit de 
groepsruimte van WoestZuid enkele spullen 
(waaronder een tablet) weggenomen. 
Aan ieder de vraag om alert te zijn en goed op 
zijn/haar spullen te passen. 

  

 
 

3e Kleutergroep 
 
Na de meivakantie mogen wij een derde kleutergroep 
starten. Deze groep komt in het lokaal waar eerst 
groep 3 zat. Groep 3 is daarom vorige week naar een 
lokaal op de 1

e
 verdieping verhuisd. 

De ouders van de beide kleutergroepen zijn in een 
aparte brief geïnformeerd. Deze brief bleek echter een 
aantal vragen op te roepen waardoor er afgelopen 
woensdag een informatiebijeenkomst was gepland om 
e.e.a. toe te lichten. Ruim 20 ouders waren naar 
school gekomen om zich verder te laten informeren. 
Edith Tjaden, Sanne Laurijsen en Gertjan Bart hebben 
uitgelegd waarom de school tot bepaalde keuzes is 
gekomen en hoe het dagprogramma er uit gaat zien. 
Ook is benoemd dat we nagaan hoe in een 
toekomstige situatie de informatie/communicatie 
effectiever zou kunnen zijn. 

 
 
 

Na Schoolse Activiteiten (NSA) 
en zo 

 
Een van de NSA activiteiten is een nagelworkshop. 
Deze wordt gegeven door juf Mandy. 
Elke leerling ontvangt bij aanvang een goed gevulde 
goodiebag en een eigen nailmat. 
Na elke les krijgen de deelnemers de Power Point 
presentatie mee naar huis. 
Op de VLW is nog plaats om aan te melden. Daar start 
de workshop dinsdag 22 mei i.v.m. het schoolkamp de 
week ervoor. 

 
 
 

Sport in de meivakantie 
 
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief sturen we het door de 
gemeente Amsterdam (stadsdeel Oost) georgani-
seerde sportaanbod in de meivakantie mee. 
 

https://dezuiderzon.nl/rondleiding/index.html
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Een musical oefenen èn uitvoe- 
ren in één dag! 

 
Deelnemende kinderen gezocht uit de kerken in Oost. 
“Dat kan nooit,” is de eerste reactie van velen als ze 
horen dat theatergezelschap De Vliegende Speeldoos 
musicals in een dag oefent en uitvoert met een grote 
groep kinderen. En toch kan het! Zes professionals op 
het gebied van acteren, zang, dans, doceren en 
techniek, stomen in één dag bijna 60 kinderen van 4 
t/m 12 jaar klaar voor een complete musical.  
 
Doe jij ook mee op zaterdag 26 mei in de Hofkerk, 
Linnaeushof 94 in Amsterdam-Oost? Het oefenen van 
de musical begint om 10.00 uur en de uitvoering om 
16.00 uur. Deelname is gratis. 
 
De meeste kerken in Oost zijn betrokken bij dit 
initiatief van het Diaconaal Platform Amsterdam Oost. 
Wil je meer informatie over de musical van 26 mei in 
de Hofkerk, of wil je je aanmelden, neem dan contact 
op via kindertoneel.oost@gmail 
 
Meer informatie over De Vliegende Speeldoos vindt u 
via deze link. 
 

 
 
 

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? 

 Het bestuurskantoor van AMOS verhuisd is? 

 Het nieuwe adres sinds 6 april Laarderhoogweg 25, 
1101 EB  Amsterdam is? 

 Het postbusnummer vervallen is maar dat de tele-
foonnummers en E-mailadressen ongewijzigd zijn? 

 Groep 8 meteen na de meivakantie op schoolkamp 
gaat? 

 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 
 
Vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 
Meivakantie. 
 
Vrijdag 4 mei 2018 
Leerlingen van groep 8 nemen deel aan de herdenking 
bij het monument voor de geallieerden op de Nieuwe 
Ooster begraafplaats. 
 
Maandag 7 mei 2018 t/m woensdag 9 mei 2018 
Studiedagen schoolteam 
 
Zondag 13 mei 2018 
Moederdag 
 
Maandag 14 mei 2018 
Groep 8 op schoolkamp (t/m vrijdag 18 mei) 
 
Dinsdag 15 mei 2018 
Info ochtend nieuwe ouders (HW) 
 
Woensdag 16 mei 2018 
Begin van de Ramadan 
 
Vrijdag 18 mei 2018 
Info ochtend nieuwe ouders (VLW) 
 

Zaterdag 19 mei 2018 
Luilak 
 

Zondag 20 mei 2018 
1

e
 Pinksterdag 

 
Maandag 21 mei 2018 
2

e
 Pinksterdag. De school is dicht 

 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
25 mei 2018 (nummer 17) 
 
 

 

https://devliegendespeeldoos.com/
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
https://devliegendespeeldoos.com/

