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Nieuwsbrief 18, 7 juni 2018 

 

“Taalhesjes” van groep 4 
 
De leerlingen van groep 4 (VLW) hebben in het kader 
van een opdracht uit de Taalmethode, prachtige 
hesjes ontworpen. 
Dat is weer eens wat anders dan een toets maken of 
een verhaal schrijven. 

 

 

 
 

AMOS / Frankendael en AVG 
 
Zoals u weet is per 25 mei 2018 de Wet bescherming 
persoonsgegevens. door strengere Europese privacy-
wetgeving (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming). Foto’s en video’s van leerlingen vallen 
daarmee onder deze wet. Daarom gelden er eisen 
voor het gebruik van beeldmateriaal. Het gaat om alle 
vormen van gebruik, zoals:  

 foto’s die de school in de nieuwsbrief plaatst;  

 foto’s die de school deelt of op sociale media 
plaatst;  

 een video die de school vertoont op haar website. 

 
Ons schoolbestuur ontwerpt op dit moment een 
toestemmingsformulier hiervoor. Wij verwachten dit 
vanaf het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen 
gebruiken. 
Tot die tijd zullen wij zeer terughoudend zijn met het 
plaatsen van foto’s op de website, Nieuwsbrief en 
Facebook. 
 

 

Formatie 2018-2019 
 
We zijn volop bezig met de formatie voor het 
komende schooljaar en we verwachten deze 
binnenkort rond te krijgen. 
We snappen dat u graag wil weten hoe deze er uit 
gaat zien. Echter, zo lang nog niet alles duidelijk is 
kunnen we nog niets melden.  
U kunt er op vertrouwen dat zodra de formatie rond is 
dit snel met u gecommuniceerd  wordt. 

 
 
 

Schoolkamp groep 7 
 
Op woensdag 13 juni gaan de leerlingen van groep 7 
op de fiets naar fort Penningsveer (bij 
Haarlemmerliede). 
Als begeleiders gaan mee meester Frank, meester 
Peter, Juf Irma, juf Nel, stagiaire Kirsten en 
vrijwilligster Jolanda (die ons al jaren ondersteunt bij 
het culinaire deel van het schoolkamp) 
Via een route door de stad (met een stop in het 
Westerpark) gaat de groep langs de Haarlemmer-
trekvaart richting Haarlem. 
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.  
 

 
 
 

http://www.fort-penningsveer.nl/
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Thema in de groepen 1/2 
 
Het is bekend dat in de groepen 1/2 thematisch wordt 
gewerkt. 
Het zal (zeker op de locatie Hogeweg) niet 
verwonderlijk zijn wat het huidige thema is. 
 

 

 
 
 

Ouderbijdrage 
 
We hebben het al vaker gemeld, de ouderbijdrage is 
niet verplicht. Maar door het aanmelden van uw kind 
op de Frankendael bent u akkoord gegaan met het feit 
dat wij op school activiteiten organiseren die uit de 
ouderbijdragen betaald worden en dat uw kind daar 
aan deelneemt. 
Soms moeten wij al kosten maken voordat een 
evenement plaats vindt. Bijvoorbeeld het reserveren 
van bussen voor het schoolreisje, het reserveren van 
de locaties van de schoolkampen, of aanschaf van 
cadeaus ter gelegenheid van 5 december. 
We vragen ieder die de ouderbijdrage nog niet betaald 
heeft met klem dit zo snel mogelijk te doen. 
 

 
 
 

Leerlingenraad 
 
De leerlingeraad is vorige week bijeengeweest. De 
raad heeft zich gebogen over het voetbalrooster (op 
beide locaties) in de pauzes. 
Ze heeft de aandacht gevestigd op waterverspilling, 
omdat kranen, die voorzien van een drukknop, redelijk 
lang door blijven lopen.  
Tot slot is de raad door de schoolleiding gevraagd te 
inventariseren wat de wensen zijn voor een 
speeltoestel/spelmateriaal voor de locatie von 
Liebigweg.  

 
 

Wist U dat? 
 

 Verlof aansluitend aan de zomervakantie niet 
wordt toegestaan? 

 Er heel veel kledingstukken (wanten sjaals, 
mutsen) op school aan de kapstokken blijven 
hangen? 

 Sommige items er al maanden hangen of liggen? 

 U gerust eens kunt komen kijken of er nog 
eigendommen van kinderen bij zijn? 

 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 12 juni 2018 

Info ochtend nieuwe ouders (HW) 
Woensdag 13 juni 2018 

Groep 7 op schoolkamp 
Donderdag 14 juni 2018 

Groep 7 op schoolkamp 
Vrijdag 15 juni 2018 

Groep 7 op schoolkamp 
Maandag 18 juni 2018 

Info ochtend nieuwe ouders (VLW) 
Donderdag 21 juni 2018 

Groep 8 7 op schoolkamp 
Vrijdag 22 juni 2018 

Frankendael sportdag 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

22 juni 2018 (nummer 19) 
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