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Nieuwsbrief 21, 19 juli 2018 

 

Groepsindeling en formatie 
schooljaar 2018-2019 

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

  
Tevens vindt u plattegronden met een overzicht van 
welke groepen volgend schooljaar in welke lokalen 
zitten. 

 
 
 

Vakanties en vrije dagen 
schooljaar 2018-2019 

 
In de eerste overzichten stond er op maandag 7 
januari 2019 een studiedag van AMOS gepland. Deze 
datum is door het bestuur gewijzigd en wordt nu 
maandag 29 oktober (de maandag na de 
herfstvakantie) 
Zoals al eerder is vermeld zijn de data van de twee 
studiedagen in juni zijn ook gewijzigd De nieuwe data 
zijn vrijdag 21 juni en maandag 24 juni. 
In het overzicht staan alle correcte data. 
 
Herfstvakantie 

 22 oktober t/m 26 oktober 2018 
Studiedag AMOS 

 29 oktober 2018 (gewijzigd) 
Kerstvakantie 

 24 december 2018 t/m 4 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 vakantiekoffer 

 
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, kregen 
vorige week een geel A3 blad 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'. 
 

 
 
 

Dag groep 8. 
 
Met een geweldige afscheidsmusical en een officieel 
gedeelte namen de leerlingen van groep 8 (met een 
lach en een traan) op woensdag 18 juli afscheid van de 
Frankendael. 
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We wensen de kinderen heel veel succes op hun 
nieuwe VO-school. 
Hieronder een foto van de kanjers, gemaakt tijdens de 
Amsterdamse Olympische dagen, eerder dit schooljaar  

 
 
Op de avond zelf zijn veel personen bedankt voor hun 
hulp en inzet. Dat zullen we hier niet herhalen. Wel 
willen we nog de leden van de Ouderraad noemen 
voor hun medewerking. 
 
 

Wereldoriëntatie groep 3/4 
 
In het kader van lessen wereldoriëntatie hebben de 
leerlingen van groep 3/4 (VLW) hutten gebouwd. 

  
  

  
  

  
 
 

Sport in de zomervakantie 
 
Namens stadsdeel Oost informeren we jullie over het 
sportaanbod in de zomervakantie. 
Dit vindt u in de bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

 
 
 

Pleinfeest 
 
Wat was het weer geweldig vorig week vrijdag. 
Op beide locaties was het genieten van optreden van 
de optredens van kinderen en was er daarna nog 
genoeg gelegenheid om met elkaar te praten, terug te 
kijken op het afgelopen schooljaar of te geneiten van 
de heerlijke hapjes. 
 
Het was Top! 

 

 
 
 

Uitstapjes en BSO 
 
Afgelopen week zijn veel groepen naar Artis geweest. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9w4-P6KrcAhULzaQKHbShBVQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.nl/bedankt-kaarten/kaart/geweldig-top-bedankt&psig=AOvVaw32twPAlFKSON_cYN6SuSsG&ust=1532077623401353
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Jammer genoeg is het in de communicatie en planning 
van school uit niet goed gegaan. 
E.e.a. verdient zeker geen schoonheidsprijs en we 
zullen ons uiterste best doen om dit soort 
misverstanden in de toekomst te voorkomen en zaken 
veel eerder te communiceren. 
Zo kreeg bijvoorbeeld Woest Zuid niet of in een laat 
stadium te horen dat verwacht werd dat bepaalde 
kinderen in Artis opgehaald zouden worden. Of werd 
er vanuit gegaan dat ouders op korte termijn hun 
planning om konden gooien om hun kind(eren) naar 
Artis te brengen of mee zouden gaan als begeleider. 
Gelukkig heeft Woest Zuid met allerlei extra 
inspanning heel veel kunnen regelen en daar 
verdienen ze een dikke pluim voor. 
 

 

 
 
 

Plein Hogeweg 
 
We hebben via de beleidsmedewerker van stadsdeel 
Oost bericht gekregen dat de subsidie aanvraag voor 
een bijdrage in het opknappen van het schoolplein is 
afgewezen. We weten nog niet precies op welke 
gronden dit besluit genomen is. 
Samen met het stadsdeel Oost gaan we, na de 
zomervakantie, rond de tafel om met de middelen die 
al beschikbaar zijn (de opbrengst van de sponsorloop 
van 2017, een bijdrage van het Stadsdeel en een 
bijdrage van de stichting VPCO) een aangepast 
ontwerp uit te voeren. 
 

 

 

Wist U dat? 
 

 Verlof aansluitend aan de zomervakantie niet 
wordt toegestaan? 

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

 Ook volgend jaar weer een Frankendael kalender 
verschijnt. 

 Er maar één kalender per gezin beschikbaar is? 

 U hem wel als PDF (na 3 september) kunt 
downloaden van onze website. 

 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 
 
Vrijdag 20 juli 

Zomervakantie tot en met vrijdag 31 augustus 
Maandag 3 september 

Eerste schooldag 
Donderdag 6 september t/m woensdag 12 september 

Kennismakingsgesprekken 
Woensdag 19 september 

Informatieavond 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Vrijdag 31 augustus 2018 (nummer 1) 
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De samenstelling van het team in schooljaar 2018-2019 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
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 
      
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 
      
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 

 
Lokaalindeling von Liebigweg 
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Lokaalindeling Hogeweg 
begane grond 

 
 
1

e
 verdieping 

 
 

 
Namen het team van de Frankendael wensen we iedereen een geweldige en fijne vakantie toe. 

We hopen jullie gezond en wel weer te zien op 3 september. 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj47KDj76rcAhXHxqQKHbcQBjgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vctyfoon.nl/WordPress/2016/06/28/einde-seizoen-2015-2016/vakantie-afbeelding/&psig=AOvVaw3W3J8-DDxJ-tsed8ms6pJM&ust=1532079678203311

