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Nieuwsbrief 20, 9 juli 2018 

 

Groepsindeling en formatie 
schooljaar 2018-2019 

 
In het formatie overzicht zoals dat in de vorige 
Nieuwsbrief was vermeld is iets gewijzigd. 
Door het vertrek van juf Samantha (zie hieronder) zal 
juf Andrea Brouwer -tot de ingang van haar 
zwangerschapsverlof en na afloop van het bevallings-
verlof- op woensdag de lessen in groep VLW 6/7 voor 
haar rekening nemen. In de tussenliggende periode zal 
juf Karin van de Pas op woensdag de lessen verzorgen. 
 

 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief vindt u het 
bijgewerkte overzicht van de inzet van de teamleden 
in het volgende schooljaar.  
 
 

Team 
 
Net na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief 
meldde juf Samantha Cavassa dat zij een baan als 
Intern Begeleider in haar woonplaats heeft aanvaard. 
Samantha zal dus na de zomervakantie niet meer 
terugkeren op de Frankendael. 
 

 
 
 

Vakanties en vrije dagen 
schooljaar 2018-2019 

 
Let op! De data van de twee studiedagen in juni zijn 
gewijzigd! De nieuwe data zijn vrijdag 21 juni en 
maandag 24 juni. 

 
Herfstvakantie 

 22 oktober t/m 26 oktober 2018 
Kerstvakantie 

 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
Studiedag AMOS 

 7 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 

 18 februari t/m 22 februari 2019 
Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie 

 19 april t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart 

 30 en 31 mei 2019 
Pinksteren 

 10 juni 2019  
Studiedagen team 

 21 en 24 juni 2019 (gewijzigd!) 
Zomervakantie 

 13 juli t/m 25 augustus 2019 
 
 

De leerlingenraad 
 
Op woensdag 27 juni heeft de leerlingenraad voor het 
laatst vergaderd. 
De kinderen hebben besproken hoe de leerlingenraad 
volgend schooljaar uitgebreid kan worden. Ze hebben 
een voorstel gedaan voor een nieuw speeltoestel op 
de locatie Von Liebigweg. En er zijn voorstellen gedaan 
om het waterverbruik op (vooral) de locatie Hogeweg 
te verminderen. 
Tot slot is gesproken over de wet AVG en wat dit 
betekent voor de herkenbaarheid van leerlingen op 
foto’s op de website, de Nieuwsbrief en Facebook. 
Daar had de leerlingenraad wel een oplossing voor!
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Dag groep 8 
 
In de vorige Nieuwsbrief noemden we al de 
fotocollage die meester Paul in de hal van het gebouw 
aan de Von Liebigweg had opgehangen. 
De afbeelding had u nog tegoed. 

 
 
 

Basketbalbord 
 
Een leerling uit groep VLW 6 heeft geheel belangeloos 
zijn basketbalbord aan de school cadeau gedaan. 
Samen met meester Bert heeft hij deze week dit bord 
naar school gebracht. 

Wat een actie.  Enorm bedankt! We denken dat 
heel veel kinderen hier veel sportief plezier aan zullen 
beleven.  

  
 
 

De vakantiekoffer 

 
Nog even en het is vakantie. De kinderen hebben 6 
weken de tijd om avonturen te gaan beleven. Wij zijn 
erg nieuwsgierig naar wat de kinderen allemaal mee 
maken tijdens de vakantie. Na de vakantie willen wij 
deze avonturen graag horen maar ook kunnen zien. 
Wij denken aan logeerpartijen, campings, speeltuinen, 
wandeltochten, knutselen, kampvuren, vakanties 

dichtbij, vakanties ver weg, luieren, en alle avonturen 
die hier niet bij staan. 
 
Alle kinderen, en natuurlijk leerkrachten, krijgen 
volgende week een A3 mee waarop een grote koffer 
staat afgebeeld. Hierop kunnen de kinderen hun 
avonturen verzamelen. Dit kunnen de kinderen doen 
door bijvoorbeeld foto's, toegangskaartjes, folders en 
tekeningen op het A3 blad te plakken. Het is leuk om 
er korte teksten bij te zetten. Wij hopen dat iedereen 
zijn gevulde koffer de eerste schooldag na de vakantie 
weer meeneemt. Zo kunnen wij met de hele school 
gezamenlijk starten met hetzelfde onderwerp 
'vakantie'.   
 

 
 

Wisselmoment nieuwe groep 
 
In de jaarkalender staat op dinsdag 11 juli vermeld 
“wisselmoment nieuwe groep”. 
Vanwege de tijd en organisatie gebeurt dit niet 
morgen en ook niet op één gezamenlijk moment.  
In de komende dagen zullen de leerkrachten zeker nog 
even kennis maken met hun nieuwe juf of meester. 
 
 

Pleinfeest 
 
OP vrijdag 13 juli vindt op beide locaties het 
Frankendael pleinfeest plaats.  
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u een uitgebreide 
informatiebrief. 

 
 

SUN FUN 
 
In de bijlage het programma van Dynamo met diverse 
activiteiten in de zomervakantie. 
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Wist U dat? 
 

 Verlof aansluitend aan de zomervakantie niet 
wordt toegestaan? 

 Dat voor de kinderen vrijdag 20 juli al de eerste 
vakantiedag is? 

 De leerlingen van groep VLW 5/6 elke dinsdag op 
de fiets naar de Hogweg (en terug) gaan voor de 
gymles? 

 Dit 2 x 2,3 km per week is? 

 Ze dit jaar dus meer dan 160 km gefietst hebben? 

 We altijd kunnen rekenen op twee ouders die met 
de groep mee terug fietsen? 

 We dit ontzettend waarderen? 

 De Frankendael ook op Facebook actief is? 

 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 10 juli 

Informatieochtend nieuwe ouders (VLW) 
Vrijdag 13 juli 

Informatieochtend nieuwe ouders (HW) 
Pleinfeest 

Woensdag 18 juli 
Afscheidsfeest groep 8 

Donderdag 19 juli 
Laatste schooldag 

Vrijdag 20 juli 
Zomervakantie tot en met vrijdag 31 augustus 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
Donderdag 19 juli (nummer 21) 
 

 
 
 

Wie is volgend jaar waar? 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Hogeweg      
Groep 1/2a Samira van Erp Samira van Erp Samira van Erp Samira van Erp Debbie de Groodt 
Groep 1/2b Irma Eijkelenboom Irma Eijkelenboom Sanne Laurijsen Sanne Laurijsen Sanne Laurijsen 
Groep 1/2c Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet 
Groep 3 Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart 
Groep 4 Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons 
Groep 5 Sabine Zak Sabine Zak Sabine Zak Tanja Bakker Tanja Bakker 
Groep 6a Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser 
Groep 6b Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra 
Groep 7 Paul Verwegen Paul Verwegen Paul Verwegen Mariette Groen Paul Verwegen 
Groep 8 Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Mariette Groen 
Von Liebigweg      
Groep 1/2c Karin van Eijden Debbie Groodt Debbie Groodt Karin van Eijden Karin van Eijden 
Groep 3 Tanja Bakker Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst 
Groep 4/5 Debbie Groodt Matthijs Berger Matthijs Berger Matthijs Berger Matthijs Berger 
Groep 6/7 Karin van de Pas Karin van de Pas Andrea Brouwer Karin van de Pas Karin van de Pas 
      
Peter Hommersom (gym)   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Marieke Hessels (IB)   woensdag en donderdag 
Irma Eikelenboom (IB)   woensdag t/m vrijdag 
Debbie de Groot (ambulant)   donderdag 
Mandy Bos (onderwijsassistent)  maandag t/m vrijdag 
Nel Westra (administratie)   maandag t/m vrijdag 
Bert Tol (conciërge)   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Edith Tjaden (directeur)   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Gertjan Bart (adjunct-directeur)  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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