Schooljaar 2018-2019
Nieuwsbrief 3, 27 september 2018

Nieuwe teamleden stellen zich voor
Ik ben Matthijs Berger, leerkracht van groep 4 en 5,
samen met juf Debbie. Sinds een aantal jaren werk ik
in het basisonderwijs. Daarvoor heb ik mijn brood
verdiend als violist. Uiteraard speel ik nog steeds en
geef ook vioolles. Maar nu mag ik me daarnaast nog
intensiever
met
de
ontwikkeling van kinde-ren
bezig houden. Heerlijk om
het prachtige gebouw van
de Von Liebigweg binnen te
lopen en al die kinderen
tegen te komen met alle
verhalen, verschillend als
iedereen is. Zelf heb ik 2 dochters en kom met de trein
en/ of de fiets naar mijn werk.
Ik ben Wies Compiet, 27 jaar oud en dit jaar begonnen
als juf van groep 1/2C, voor vijf dagen in de week.
Tijdens mijn studie liep ik stage
op de Frankendaelschool, dus ik
ken de school al wel een beetje.
Drie jaar geleden behaalde ik
mijn Pabo- diploma, maar ik ben
toen eerst in de kinderopvang
gaan werken. Ik woon in
Amsterdam West, samen met
een vriendin en mijn kat. Mijn hobby’s zijn volleybal en
naar de film gaan. Ik hoop op een gezellig en leerzaam
jaar!

We maken van elk kind een minireportage met een greywash
achtergrond.
Na ongeveer 14 dagen krijgt u de inlogkaartjes via school.
AANBIEDING :

4 vellen voor € 12,50 met Gratis
verzending bij bestelling t/m 30-10

Bestellingen komen dan op school. Bestellingen vanaf 1-11
en pakketpost gaan meteen naar het huisadres.
Online bestellen: https://bestel.rdfoto.nl
U kunt al bestellen vanaf € 4,00
Digitale bestanden, canvasdoeken, print op hout en
aluminium Funprodukten om te geven of te krijgen: mok,
onderzetter, placemat of sleutelhanger Afdrukken in alle
formaten: kleur, zwart/wit en sepia. Happy memories for
ever.
Schoolfoto’s van verleden jaar staan nog online.
Vragen en informatie: vragen@rdfoto.nl , bellen mag ook
035-8880086 11-13.30u
Alvast bedankt en veel kijkplezier
RDFOTO, uw schoolfotograaf

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Schoolfotograaf
Op maandag 1 oktober, komt de fotograaf op zowel de
Hogeweg als de Von Liebigweg.
Hieronder de informatie die wij van de fotgraaf
kregen.
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.
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 beurs is op zaterdag 29 september 2018 van 11:00
tot 13:00 uur.

Maandag 1 oktober worden er weer schoolfoto’s gemaakt.
(op beide locaties)
Vanaf 8-8.30 uur bent u welkom met de kleintjes van thuis
voor de gezinsfoto!
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Onderhoud gebouwen

Gratis boeken de schoolbieb!

Von Liebigweg
Op de locatie Von Liebigweg is begonnen met het
vervangen van het hek aan het “lage” (kleuter) plein.
Hiertoe is de plek van de werkzaamheden tijdelijk met
dranghekken afgeschermd. Er is dus tijdelijk iets
minder ruimte beschikbaar.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen
uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
 Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in
op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
 Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon.
 De school mag t/m 15 december 2018 voor 20%
van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

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.
Hogeweg
Op de locatie Hogeweg worden (afhankelijk van het
tijdig gereed zijn van de vergunningen) nog drie zaken
aangepakt.
Met behulp van een hoogwerker zullen aan de
straatzijde van het gebouw de zonweringen herplaatst
worden.
Op het binnenterrein wordt het buitenschilderwerk
verder uitgevoerd. Ook hier is een hoogwerker voor
nodig. De omgeving van dit apparaat zal afgezet
worden.
Tot slot zijn de rubber tegels onder het klimrek
opnieuw gelegd waarbij de aansluiting tussen de
tegels verbeterd is en er geen gevaarlijke kieren en
naden meer zijn.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet,
want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een
Bruna-winkel op.

Kinderboekenweek 2018
De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 3
oktober tot en met zondag 14 oktober, met dit jaar als
thema vriendschap: Kom erbij!
Wij openen in alle groepen de Kinderboekenweek
middels een presentatie door de bibliotheekouders
over de bekroonde boeken. Alle bekroonde boeken
zullen tevens worden aangeschaft en in de vitrinekast
in de hal tentoongesteld worden. De groepen 1 tot en
met 4 krijgen een voorstelling op school te zien. De
groepen 5 tot en met 8 gaan workshops doen. Tevens
krijgt iedere groep een lespakket waaruit gewerkt kan
worden. Wij wensen iedereen heel veel leesplezier!

Verkeersveiligheid
schoolgebouwen

rond

beide

De afgelopen weken zijn er verschillende voorvallen
geweest waarbij de veiligheid van de leerlingen in
gevaar kwam.
Op beide locaties zien we dat vrijwel iedereen zich aan
de regel houdt dat er op het schoolplein niet gefietst
mag worden.
Maar zowel op de Hogeweg als bij de Von Liebigweg
wordt ook op de stoep naast en voor de school
gefietst. Zo is onlangs bij de locatie Hogeweg een
leerling uit een onderbouwgroep op de stoep in de
Mr. Arntzeniusweg aangereden door een oudere
leerling.
Gelukkig waren er geen ernstige verwondingen. En
hoewel er totaal geen opzet in het spel was, willen we
iedereen verzoeken om NIET op de stoepen te fietsen.
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De Jaarkalender

Een andere zaak is de overlast die bestuurders van
auto’s veroorzaken bij het brengen en halen van
kinderen. Auto’s worden (al dan niet met alarmlichten
aan) op de stoep geparkeerd, in de bocht van de
straat, of dubbel op de rijbaan. Zelfs wordt de rijweg
af en toe geblokkeerd.
We begrijpen dat het rond de begin en eindtijd van de
school soms druk kan zijn. Maar we willen alle
autobestuurders met klem verzoeken de veiligheid in
acht te nemen en zich te houden aan de
verkeersregels. Ook al kan dit betekenen dat het iets
verder lopen naar de ingang van de school is.

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.

De kalender is ook als PDF te downloaden via onze
website.

Wist U dat?

Ouderbijdrage
Denkt u nog even aan het tijdig betalen van de
ouderbijdrage?
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)!
Graag ontvangen wij uw bijdrage vóór maandag 15
oktober 2018.

 U bij vragen over de schoolfoto’s zelf direct contact
met de fotograaf moet opnemen?
 De contactgegevens elders in deze Nieuwsbrief
staan?
 De betalingsdatum voor de ouderbijdrage 15
oktober is?
 U de Frankendael kalender als PDF 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

Pagina 3 van 4

Agenda
Zaterdag 29 september
Kinderkleding- en Speelgoedbeurs.
(locatie Hogeweg)
Maandag 1 oktober
Schoolfotograaf op beide locaties.

Woensdag 3 oktober
Start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober
Dag van de leraar
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 11 oktober 2018 (nummer 4)
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