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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 1, 31 augustus 2018 

 

Groepsindeling en formatie 
schooljaar 2018-2019 

 
Na het verschijnen van de laatste Nieuwsbrief van het 
schooljaar 2017-2018, is besloten om op de locatie 
Hogeweg twee groepen van lokaal te laten wisselen. 
Dit betreft de groepen 6b (juf Merel) en 7 (meester 
Paul/juf Mariëtte). 
Hieronder op de plattegrond is deze wijziging 
aangegeven. 
 

 
 
Juf Mariëtte, is naast haar lesdagen in groep 7 
(donderdag) en in groep 8 (vrijdag) ook op maandag 
samen met meester Paul aanwezig in groep 7. 

 
 
 

Gebouwen 
 
In de zomervakantie is er hard gewerkt in beide 
gebouwen. 
Op de Hogeweg zijn alle lokalen op de eerst etage 
geschilderd. Ze zien er weer geweldig uit! 
Ook is de trap naar de 1

e
 verdieping van nieuwe 

vloerbedekking voorzien. De rode kleur heeft plaats 
gemaakt voor een nieuwe kleurtje. Wat dat is kun je 
maandag zelf zien. 
Naast het binnen schilderwerk zijn ook alle 
raamkozijnen aan de buitenkant geschilderd. Ze zitten 
weer strak in de lak en kunnen er weer een tijd tegen. 
 
Op de Von Liebigweg is de IB-ruimte verbouwd tot 
berging voor het speellokaal. Hierdoor hoeven er geen 

toestellen en materialen meer in het speellokaal 
opgeslagen te staan.  

 

Meester heeft Peter daardoor de 
beschikking over een grotere 
ruimte om gymles te geven aan 
de kinderen. 
De nieuwe IB ruimte is nog niet 
gereed. Maar die wordt 
gerealiseerd in de nis naast de 
hoofdingang. 

 
 

De Jaarkalender 
 
Ook dit jaar verschijnt er weer een Frankendael 
kalender. 
Op de kalender staat op het kalenderblad van de 
maand augustus 2019 vermeld dat de zomervakantie 
duurt t/m 3 september. Dit klopt natuurlijk niet, want 
de zomervakantie in 2019 duurt t/m vrijdag 23 
augustus. 

  
 
 

De vakantiekoffer 

 
Alle kinderen, en natuurlijk leerkrachten, kregen voor 
de zomervakantie een geel A3 blad mee waarop een 
grote koffer stond afgebeeld. Hierop konden de 
kinderen hun avonturen verzamelen. Dit konden de 
kinderen doen door bijvoorbeeld foto's, 
toegangskaartjes, folders en tekeningen op het A3 
blad te plakken. 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'. We zijn reuze benieuwd naar de verhalen 
bij de inhoud van de koffers. 
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Wist U dat? 
 

 De leerlingen van groep HW7 eind september 
nieuwe tafels en stoelen krijgen? 

 Dat bij dit nieuwe meubilair (net als bij groep 8) 
alle tafels even hoog zijn en de hoogte van de 
stoelen, d.m.v. voetsteunen aangepast wordt aan 
de lengte van de kinderen? 

 De kinderen dus nog eventjes gebruik maken van 
oud meubilair? 

 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 

 

Gevraagd 
 
Als U thuis nog een niet gebruikt (compleet) schaak- of 
damspel hebt staan overweeg eens of u het aan school 
wilt geven. De leerlingen zijn er geweldig blij mee! 
 

  
 

Communicatie 
 
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit 
email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl 

 
 

Agenda 
 
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: 

Donderdag 13 september 2018 (nummer 2) 
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