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Nieuwsbrief 4, 11 oktober 2018

Team

vervangen door vloer de beter geschikt is voor sporten spelactiviteiten.

Juf Andrea is per 3 oktober met zwangerschapsverlof
gegaan. Juf Karin neemt gedurende de afwezigheid
van Andrea de lessen in groep 6/7 op woensdag over.

Binnenkort wordt het hek bij het kleuterplein, dat van
een nieuwe coating is voorzien, weer herplaatst.

Schoolfotograaf

Hogeweg
In
de
herfstvakantie
vinden
er
opnieuw
schilderwerkzaamheden plaats in het gebouw.
Ook worden de vloeren in de lokalen en in de gangen
gereinigd in de was gezet.

In de vorige Nieuwsbrief heeft al vermeld gestaan hoe
de bestellingen in z’n werk gaan.
We verwachten dat we de inlogkaartjes nog voor de
vakantie voor u beschikbaar hebben.

Knutselmap kleuters
We hebben gemerkt dat kinderen graag hun gemaakte
werkjes mee naar huis willen nemen om thuis op te
hangen en te laten zien. We zullen daardoor stoppen
met de knutselmap en de werkjes na ieder thema mee
naar huis geven. De kinderen zullen binnenkort hun
knutselmap mee naar huis krijgen.

Vakantie …. Spullen mee!
Met het oog op de naderende vakntie en de
werkzaamheden vragen we alle ouders om op vrijdag
19 oktober er op te letten dat hun kind(eren) de
gymkleding, tassen, jassen enz. enz. mee naar huis
neemt.
Nog schooltuinen voorbij zijn mogen ook de laarzen,
schooltuintassen e.d. mee naar huis.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

NSA (Naschoolse Activiteiten)aanbod.

Op zaterdag 29 september 2018 vond de eerste
kledingbeurs van dit schooljaar weer plaats.
Het was een groot succes en ruim voor 11:00 uur
stonden belangstellenden al in de rij.
Een groot compliment voor de vrijwilligers die deze
dag weer mogelijk maakten.

Twee keer per schooljaar biedt de Frankendaelschool
een aantal leuke naschoolse activiteiten aan voor
kinderen.
Dit NSA aanbod wordt mede mogelijk gemaakt door
een subsidie van het stadsdeel waardoor de hoogte
van de eigen bijdrage beperkt kan blijven.
Ook dit jaar zijn juf Nel en meester Peter er weer in
geslaagd een gevarieerd aanbod samen te stellen.

Onderhoud gebouwen
Von Liebigweg
Naast de eerder genoemde veranderingen wordt in de
herfstvakantie de vloer van het speellokaal (gymzaal)
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In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit
jaar het aanbod in een klein boekje weergegeven. We
zijn benieuwd wat jullie er van vinden.
De boekjes, met daarin het inschrijfformulier, zijn deze
week in de klassen uitgedeeld.
Zowel het boekje, als het inschrijfformulier zijn via de
website van de school –onder het kopje “Praktische
info” – “Naschools aanbod” online beschikbaar.
Klik hier voor het aanbod en hier voor het
inschrijfformulier.

Besmettelijke ziekten
Ook op de Frankendael zijn er soms leerlingen die een
besmettelijke ziekte op hebben gelopen. Vrijwel altijd
worden we door de ouders van de leerling hier direct
over geïnformeerd.
Via de site van de GGD of het RIVM checken we altijd
welke maatregelen wij als school moeten nemen en of
en hoe we ouders van klasgenootjes moeten
informeren.

Hulp gevraagd voor de bibliotheken
Op beide locaties hebben we een mooie collectie
kinderboeken. Door de inzet en hulp van ouders lukt
het steeds weer om enkele uren per week de
bibliotheek te openen zodat kinderen een boek
kunnen lenen of ruilen.
Graag zouden we de bibliotheek wat langer open
hebben,
maar
daar
zijn
niet
voldoende
ouders/vrijwilligers voor.
Daarom hier de vraag of er ouders zijn die één of twee
keer per week op school willen zijn als onbezoldigd
biebmedewerker.
De biebmedewerkers houden toezicht bij het uitlenen,
maar repareren soms ook boeken, rubriceren en
zorgen dat de indeling op orde blijft.
Heb je interesse? Laat dit dan weten via de
administratie.
Wil je meer weten over het Bieb-gebeuren”, informeer
eens bij Sally Janze, die zich bezig houdt met de Bieb
op de Hogeweg of Marianne Morsink op de Von
Liebigweg.

Op dit moment zijn er leerlingen die kampen met
Ringworm of Krentenbaard (Impetigo).
Hieronder wat informatie en de link naar de site van
het RIVM betreffende Ringworm.
Kan iemand met ringworm naar een kindercentrum, school
of werk?
Krijgt een kind een behandeling met zalf of tabletten via de
huisarts? Dan kan het naar een kindercentrum of school.
Ringworm is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt.
Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek
worden.
Heeft uw kind ringworm? Vertel het dan aan de leidster of de
leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders
informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van
ringworm bij hun kind. Soms zijn extra maatregelen op
school of kindercentrum nodig.
Wordt een volwassene met ringworm behandeld? Dan mag
hij gewoon werken.

En hier vindt u informatie over Krentenbaard of
Impetigo. En via deze deze link kunt u op de site van
het RIVM meer informatie vinden.
Kan iemand met krentenbaard naar een kindercentrum,
school of werk?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een
kindercentrum of school.
Heeft uw kind krentenbaard? Vertel het dan aan de leidster
of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere
ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten
van krentenbaard bij hun kind.
Een volwassene met krentenbaard die zich goed voelt, kan
gewoon werken. Werkt u:
in de zorg?
met kleine kinderen?
Dan moet u eerst overleggen met de GGD/bedrijfsarts of met
uw werkgever voor u weer gaat werken.

Ouderbijdrage
Denkt u er nog even aan dat de ouderbijdrage op 15
oktober betaald moet zijn?
Deze bedraagt voor het schooljaar 2018-2019 € 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)!

Een netelig probleem
Om de kinderen regelmatig op hoofdluis te kunnen
controleren zijn we hard op zoek naar ouders die
daarbij regelmatig willen helpen. Juf Sabine heeft hier
al een apart berichtje over geschreven
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De Jaarkalender
We hebben het al vaker gemeld maar doen het nu
voor de zekerheid nog een keer.
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.

 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
Wist U dat?
 U bij vragen over de schoolfoto’s zelf direct contact
met de fotograaf moet opnemen?
 De contactgegevens elders in deze Nieuwsbrief
staan?
 De Jaarkalender ook als PDF via onze website te
downloaden is?
 Het NSA aanbod en het inschrijfformulier ook
digitaal via de site te downloaden zijn?
 De betalingsdatum voor de ouderbijdrage 15
oktober is?
 De Frankendael ook op Facebook actief is?
 We daar vooral actueel nieuws delen?

Dinsdag 16 oktober
Informatieochtend voor nieuwe ouders (VLW)
Donderdag 18 oktober
Informatieochtend voor nieuwe ouders (HW)
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26
Herfstvakantie
Maandag 29 oktober
De kinderen zijn vrij vanwege een studiewerkdag van het team.
De eerder vermeldde studiedag op maandag
7 januari 2019 is vervallen en er is dan
gewoon school.
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 18 oktober 2018 (nummer 5)
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