Schooljaar 2018-2019
Nieuwsbrief 2, 13 september 2018

Nieuwe teamleden stellen zich voor

Hoi!

Beste ouders,
Hierbij wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Karin
van Eijden en ik kom uit Weesp. Ik werk sinds dit
schooljaar op de Von Liebigweg in groep 1/2 D op de
maandag, donderdag en vrijdag. Na een behoorlijk
aantal jaren in Landsmeer gewerkt te hebben, vind ik
het fijn dat ik nu op De Frankendaelschool aan de slag
kan. Voor mij is dit dichter bij huis, want ik woon in
Amsterdam Oost, samen met mijn man en mijn zoon.
Mijn eerste indruk van De Frankendaelschool: Gezellig,
een prettig team, leuke kinderen, een mooi gebouw
(ook op de Hogeweg) en goede lesmethodes.
Ik heb ervaring met het
werken in de kleuterbouw,
groep 3 en groep 4. Kleuters
maken
vaak
ontwikkelingssprongen en ik
vind het heel leuk om hierbij
als leerkracht een rol te
kunnen spelen. Het is heel
mooi om te zien hoe blij
kinderen zijn als ze iets
nieuws geleerd hebben!
Ik wens alle kinderen een hele fijne tijd op de
Frankendaelschool en dat geldt natuurlijk ook voor de
ouders en het team!
Met vriendelijke groeten van Karin van Eijden.

Mijn naam is Merel
Dijkstra.
Sinds
dit
schooljaar ben ik fulltime
werkzaam
op
de
Frankendaelschool
in
groep
6.
Voorheen
werkte ik in Almere in het
basisonderwijs, waarvan
6
jaar
op
een
Montessorischool.
Ik woon samen in Amsterdam Nieuw-West met mijn
vriend Tim, die ook in het onderwijs werkt! Sporten
vind ik heerlijk om te doen! Vooral (zaal)voetballen en
hardlopen. In mijn vrije tijd ga ik graag touren op de
motor en onderneem ik graag activiteiten (het liefst
buiten!) met vrienden! Mijn vakantie bestaat vaak uit
rondtrekken met een backpack en mooie duiken
maken.
Ik heb een onwijs fijne start gemaakt op de
Frankendaelschool en kijk uit naar de rest van het jaar!

Hallo allemaal, ik ben Mariëtte Groen, 51 jaar oud en
woon in Amsterdam. Dit schooljaar ben ik gestart op
de Frankendaelschool voor 2 dagen (maandag en
donderdag) in groep 7 en 1 dag (vrijdag) in groep 8. Ik
ben zijinstromer, dit betekent dat ik ook nog 1 dag in
de week een opleiding
volg aan de Ipabo.
Hiervoor heb ik ruim 25
jaar lesgegeven in het
praktijkonderwijs; eerst
als gymleerkracht en
daarna als bovenbouwcoördinator en mentor/
stagedocent.
Mijn hobby's zijn tennis en hockey. Ik heb ontzettend
veel zin in deze nieuwe uitdaging!

Groetjes,
Merel

Vakantiekoffer(s)
We kunnen ze onmogelijk allemaal laten zien. Maar
wat hebben de kinderen en hun ouders er een werk
van gemaakt. Wat leuk om alle vakantie belevenissen
te zien.
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Graag ontvangen wij uw bijdrage vóór maandag 15
oktober 2018.

Informatieavond
Op woensdag 19 september vindt de gebruikelijke
informatieavond plaats waarop de (groeps)leerkrachten u informeren over het jaarplan, de lessen,
schoolafspraken en allerlei zaken die van belang zijn
om het schooljaar goed te laten verlopen.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief een aparte brief over
deze avond.

Op tijd komen

1 minuut en 8 seconden!
Net niet meer op tijd om dit bericht in de laatste
Nieuwsbrief voor de zomervakantie te plaatsen.
Daarom doen we het nu.
Arthur uit (toen) groep 4/5 (en nu groep 6a) heeft
iedereen verbaasd toen hij liet zien dat hij binnen 1
minuut en 8 seconden een totaal ontregelde Rubik’s
Kubus weer geheel goed kan draaien.
En dat was geen toevalstreffer want hij liet het een
paar keer achter elkaar zien!
Wat een prestatie!

Het blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is wat
wel of niet kan. Daarom zetten we hier de regels nog
eens bij elkaar.
 Aan het begin van de dag zijn de deuren naar het
plein open.
 Bij mooi weer wacht iedereen buiten.
 Als het weer slechter wordt, mag alleen in de hal
gewacht worden. Dus niet op de trap, de gangen,
het speellokaal e.d.
 Als de schoolbel om 08:20 uur gaat mogen de
kinderen rustig naar hun lokaal gaan.
 De brandtrap bij groep HW 1/2a en groep HW 6a
mag alleen in geval van nood gebruikt worden.
 Als de tweede schoolbel om 08:30 uur gaat,
beginnen de lessen en verlaten de ouders het
lokaal.
 Kinderen die te laat komen wordt gevraagd
waarom ze te laat zijn.
 Herhaaldelijk te laat komen wordt door ons
aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en gemeld
bij de leerplichtambtenaar.

Ouderbijdrage
U heeft mogelijk via uw kind deze week al een brief
gekregen voor de ouderbijdrage in het schooljaar
2018-2019. Anders ontvangt u hem tijdens de
Informatieavond.
In deze brief wordt uitgebreid uit de doeken gedaan
waarvoor de ouderbijdrage is bestemd en waarom het
belangrijk is om voor de genoemde betaaldatum uw
bijdrage te voldoen.
Hieronder in het kort de belangrijkste zaken:
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019
bedraagt € 60 euro voor elk kind uit het gezin.
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar
Rekeningnummer:
NL92 INGB 0008489744
Ten name van:
Ouderraad PC Basisschool
Frankendael, Amsterdam
Betalingskenmerk:
Naam + groep van uw
kind(eren)!

Onderhoud gebouwen
Von Liebigweg
Op de locatie Von Liebigweg wordt volgende week
begonnen met het vervangen van het hek aan het
“lage” (kleuter) plein. Hiertoe zal de plek van de
werkzaamheden
tijdelijk
met
dranghekken
afgeschermd worden. Er is dus tijdelijk iets minder
ruimte beschikbaar.
In het gebouw wordt in de komende periode de
nieuwe IB ruimte naast de hoofdingang gerealiseerd.
De aannemer zal de overlast zoveel mogelijk beperken
en waar mogelijk werkzaamheden na lestijd uitvoeren.
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Hogeweg
Op de locatie Hogeweg worden (afhankelijk van het
tijdig gereed zijn van de vergunningen) nog twee
zaken aangepakt.
Met behulp van een hoogwerker zullen aan de
straatzijde van het gebouw de zonweringen herplaatst
worden.

Heeft u geen zin om zelf spullen te labelen, maar
draagt u de school een warm hart toe? Doneer dan
speelgoed en kleding aan ons en wij zorgen voor het
prijzen en de verkoop. De gehele opbrengst van deze
spullen gaat naar de school. Hiervoor graag wel eerst
e-mailen met kledingbeurswgm@gmail.com zodat we
kunnen afspreken over de overdracht van de spullen.

Op het binnenterrein wordt het buitenschilderwerk
verder uitgevoerd. Ook hier is een hoogwerker voor
nodig. De omgeving van dit apparaat zal afgezet
worden.

Vrijwilligers
De kinderkleding- en speelgoedbeurs kan niet bestaan
zonder de vele vrijwilligers die iedere keer weer
helpen. Op vrijdag 28 september wordt de kleding
uitgehangen en het speelgoed uitgestald. Op zaterdag
29 september vindt de verkoop plaats en daarna
wordt alles weer opgeruimd.
Vrijwilligers hebben eerste keus shoppen en kunnen
genieten van een heerlijke maaltijd op vrijdagavond
klaargemaakt door vrijwilligers en op zaterdag van een
lunch die wordt aangeboden door de Albert Heijn
Helmholzstraat.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
(29 september 2018)
Beste ouders en verzorgers,
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en
speelgoedbeurs gehouden op de Frankendaelschool,
locatie Hogeweg. Iedereen, ook niet ouders /
verzorgers van kinderen op de Frankendaelschool,
kunnen hiervoor een verkoopnummer aanvragen via
kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker
komen shoppen.
De volgende beurs is op zaterdag 29 september 2018
van 11:00 tot 13:00 uur.

Interesse om spullen te verkopen of om vrijwilliger te
worden? Mail ons op kledingbeurswgm@gmail.com
Pam (moeder van Owen, groep 4/5 VLW)
Anne (moeder van Alex, groep 4 HW)
Miriam S. (moeder van Evi, groep 4 HW)
Miriam K. (moeder van Marieke, groep 4/5 VLW en
David groep 3HW)

Verkopen
Als eerste vraagt u een verkoopnummer aan via
kledingbeurswgm@gmail.com.
Op de vrijdag 28 september 2018 kunt u bij de school
al het speelgoed en kinderkleding inleveren met daar
aangehecht een kaartje met het verkoopnummer, de
prijs en de maat van de kleding.
Het inleggeld is EUR 3,50 per verkoper. Van de
opbrengst per verkoper halen wij 15% af. U krijgt dus
85% van uw verkopen van ons terug. Tijdens de beurs
zelf komt er 15% bovenop de prijs die mensen op het
kaartje zien. De in het totaal 30% van de opbrengst +
het inleggeld gaat in zijn geheel naar de
Frankendaelschool. De school kan daardoor extra
cultuurprojecten draaien voor de kinderen.
De kleding en spullen die niet verkocht worden
kunnen de dag van de beurs weer worden opgehaald
door de verkoper. Alles wat niet hoeft terug hoeft
naar de verkoper kan gedoneerd worden aan Wings of
Support. Op http://wingsofsupport.org/ kunt u meer
informatie vinden over dit project.
Spullen die daar niet voor geschikt zijn, zoals
Nederlandstalige boekjes, zullen gedoneerd worden
aan een kringloopwinkel.
Doneren aan de school
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Schoolfotograaf

Wist U dat?

Door een ouder werden we er op attent gemaakt dat
op woensdag 26 september alle negenjarigen in de
Watergraafsmeer en daarbuiten opgeroepen zijn om
hun vaccinatie te komen halen (in de Wethouder
Verheijhal).
Dit betekent dat het lastig wordt om die dag in een
aantal (middenbouw)groepen op de HW foto’s te
maken.
In overleg met de fotograaf zijn (voor beide locaties)
nieuwe data bepaald. Op maandag 1 oktober, komt de
fotograaf op zowel de Hogeweg als de Von Liebigweg..

 De betalingsdatum voor de ouderbijdrage 15
oktober is?
 U de Frankendael kalender als PDF (na 14
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

U krijgt apart nog informatie over het bezoek van de
fotograaf.
Mocht er een ouder zijn die de fotograaf (en ons) die
dag wil assisteren, dan horen wij dat graag. U kunt zich
daarvoor bij juf Nel aanmelden.

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

Agenda

De Jaarkalender
We hebben het al een keer gemeld maar doen het nog
een keer voor de zekerheid.
In de Jaarkalender 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.

Donderdag 13 september
Directie en IB afwezig i.v.m. een AMOS
studiedag
Woensdag 19 september
Informatieavond
Donderdag 20 september
Directie afwezig i.v.m. een AMOS dag
Maandag 1 oktober
Schoolfotograaf op beide locaties.
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 27 september 2018 (nummer 3)
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