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Nieuwsbrief 17, 29 mei 2018 

 

Sportdag vrijdag 22 juni 
 
Op vrijdag 22 juni vindt de jaarlijkse Frankendael 
sportdag plaats 
Om deze dag goed te laten verlopen, hebben we heel 
veel hulpouders nodig. Naast iedere klas hangt een 
lijst waar u zich kunt opgeven. 
De sportdag word gehouden op sportveld AV’23 (dit is 
de Atletiek baan) Uw kind wordt om 8.30 uur op de 
atletiekbaan verwacht.  
De sportdag eindigt om 12.30 uur. De kinderen die op 
deze dag naar de naschoolse opvang gaan, worden 
door de opvang van het sportveld opgehaald.  
In een aparte brief vindt u meer informatie. 
 

 
 
 

Herdenking op 4 mei. 
 
Op 4 mei waren leerlingen van groep 8 aanwezig op de 
Nieuwe Ooster begraafplaats waar het monument 
voor de geallieerden is geadopteerd door de 
Frankendaelschool. 
Tijdens een plechtigheid werd twee minuten stilte 
gehouden en werden bloemen gelegd. Ook werden er 
(herdenkings) kunstwerken, die door de kinderen 
gemaakt waren, onthuld. 
 

  
 

Schoolkamp groep 7 
 
Op woensdag 13 juni vertrekken de leerlingen van 
groep 7 op de fiets naar fort Penningsveer (bij 
Haarlemmerliede). 
Via een route door de stad (met een stop in het 
Westerpark) Op woensdag en donderdag is er een 
mooi programma en vrijdag is het weer tijd voor de 
fietstocht terug. 
Klik hier voor meer informatie over het fort 
Penningsveer.  
Over het programma vertellen we nog niets. Maar in 
een volgende Nieuwsbrief kunt u er vast wel wat meer 
over lezen. 
 

 
 
 

Naar de boerderij 
 
Op dinsdag 15 mei bracht groep 6 een bezoek aan de 
boerderij. Hieronder een impressie. 
 

  
  

  

http://www.fort-penningsveer.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiehZCCgavbAhUCVRQKHSZZCqEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhetkwadrant.nl%2Fleerlingen%2Fsportdag-lvo-weert-8-juni-205&psig=AOvVaw05dHd9Ei0miMl7LTgZ3lOi&ust=1527686262260659
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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 
 
Maandag 28 juni 2018 
Start avondvierdaagse 
 
Dinsdag 29 mei 2018 
Avondvierdaagse 

 
Woensdag 30 mei 2018 
Avondvierdaagse 
 
Donderdag 31 mei 2018 
Avondvierdaagse 
 
Maandag 4 juni 2018 
Toetsperiode LVS 
 
Dinsdag 12 juni 2018 
Info ochtend nieuwe ouders (HW) 
 
Woensdag 13 juni 2018 
Groep 7 op schoolkamp 
 
Donderdag 13 juni 2018 
Groep 7 op schoolkamp 
 
Vrijdag 15 juni 2018 
Groep 7 op schoolkamp 
Info ochtend nieuwe ouders (VLW) 
 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
8 juni 2018 (nummer 18) 
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