Schooljaar 2018-2019
Nieuwsbrief 6, 12 november 2018

Team / AMOS
Juf Andrea is op 30 oktober bevallen van een zoon.
Zijn naam is Nathan. Juf Andrea zal nog enige tijd fijn
thuis kunnen genieten van Nathan tijdens haar
bevallingsverlof.

Ook in de herfstvakantie is in de hal, naast de
hoofdingang
een
nieuwe
IB-ruimte
annex
spreekkamer gerealiseerd.
De komende weken zal deze ruimte verder ingericht
worden, waardoor we over een mooie extra
werkruimte beschikken.

AMOS / ICT
De uitlevering van de Surface Pro’s laptops is goed
verlopen.
Maar nu iedereen van een dergelijk apparaat is
voorzien blijken er toch wat zaken naar voren te
komen te zijn die van te voren niet in te schatten
waren.
Achter de schermen wordt door de afdeling facilitair
van AMOS samen met Skool ICT hard gewerkt om alle
technische strubbelingen op te lossen.

Wie helpt er mee versieren?
Beste ouders/verzorgers,

Gebouw Von Liebigweg
Op de locatie Von Liebigweg is in de herfstvakantie de
vloer van de gymzaal/speellokaal vervangen door een
minder gladde sportvloer met belijning.
Samen met de nieuwe aangelegde materialenberging
is deze ruimte nu veel beter geschikt voor
bewegingsonderwijs aan jonger kinderen.
De zaal is niet groot en hoog genoeg voor gymles aan
oudere kinderen. Deze zullen daarom, zoals
gebruikelijk, voor hun gymlessen op de fiets naar de
locatie Hogeweg gaan.

De ouderraad (OR) zorgt er samen met ouders voor
dat de school rond Sinterklaas en Kerst mooi zijn
versierd. Vind je het leuk om mee te helpen? We
kunnen je hulp goed gebruiken op de volgende
momenten:
Hogeweg:
Dinsdag 13 november en donderdag 15 nov 's
ochtends v.a. 8.30: raamschilderingen Sinterklaas en
sinterklaasversiering hal.
Donderdag 6 december 8.30: sinterklaasversiering
opruimen, kerstversiering ophangen.
……………dag …… december …………: kerstversiering
opruimen (dag en tijd wordt later bekend gemaakt).
Je kunt je aanmelden op de lijst bij de ingang van de
kleuters of op de lijst bij de bibliotheek.
Von Liebigweg:
Donderdag 15 november vanaf 's ochtends:
raamschilderingen Sinterklaas.
Donderdag 15 november 19.30: sinterklaasversiering
hal ophangen.
Donderdag 6 december 19.00: sinterklaasversiering
opruimen, kerstversiering ophangen.
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Vrijdag 21 december 14.00: kerstversiering opruimen.
Je kunt je aanmelden op de lijst die in de hal hangt
(VLW).

Van de Ouderraad
Wat doen we met de ouderbijdrage?

Alle hulp is welkom, ook als je een halfuurtje kunt!
Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers.
De Ouderraad
Hoe hebben we de ouderbijdrage besteed in
schooljaar 2017-2018, en wat verwachten we uit te
geven in 2018-2019? De ouderraad heeft de financiën
op een rij gezet.

Schooltuinen gr.6/7
in groep 6 begin je met de schooltuinen.
Je begint niet gelijk op de tuinen. In januari krijg je je
eerste binnenlessen.
Pas in april begin je met het werken op de tuinen.
Schooltuinen is op elke donderdag.
Je moet laarzen aan naar de tuinen en je krijgt een
oogsttas.
Eerst ga je onkruid wieden daarna ga je planten.
Je plant veel groentes die groentes zijn bijvoorbeeld:
winterpenen, aardappels, courgettes enz.
Je plant ook kruiden zoals: tijm, moederkruid,
basilicum enz. Ook plant je bloemen zoals:
goudsbloem, pecbloem, zinniapompon enz.
Na de zomer vakantie heb je nog een paar lessen bij je
tuintje. Na die lessen krijg je nog 2 binnenlessen en
dan ben je klaar.

Donderdag hadden we een binnenles met ook
opdrachten buiten. Binnen was een tentoonstelling
van (opgezette) dieren en planten in de herfst. Hier zie
je een vos en een egel.
Yasmine & Hanna
Noot van de redactie: In het kader van de AVG hebben
we geen afbeeldingen met leerlingen geplaatst en
houden we het bij bovenstaand zoekplaatje 

Financiën 2017-2018
De ouders/verzorgers van alle 275 leerlingen hebben
in schooljaar 2017-2018 de ouderbijdrage van € 60,euro per kind betaald (enkele ouders hebben vrijwillig
iets meer betaald). De ouderraad had daardoor een
budget van € 16.500,- voor alle extra activiteiten voor
de kinderen (zoals boeken voor de Kinderboekenweek,
het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, voorleesontbijt, Paasviering, sport- en speldagen, het schoolreisje, een deel
van het schoolkamp van de groepen 7 en 8, Artis en
het afscheid van groep 8). We hadden begroot dat
deze activiteiten € 15.730,- zouden kosten. Uiteindelijk
waren de kosten € 15.324,51. We hielden dus € 405,49
over. Dit staat op de spaarrekening voor onvoorziene
en extra uitgaven.
Grootste kostenposten
De grootste kostenpost is ieder jaar het schoolreisje
voor groep 1 t/m 6. Dat was dit jaar € 2960,21, maar
doordat alle groepen naar dezelfde (en voordelige)
bestemming gingen, viel het schoolreisje veel
goedkoper uit dan begroot (€ 8000,-). Daardoor
konden we enkele te krap begrote kostenposten
opvangen, en was er ruimte voor de aanschaf van
nieuwe geluidsinstallaties voor beide locaties (€
1969,44). Daar hebben de kinderen weer jarenlang
plezier van op schoolfeesten, zoals het sinterklaasfeest
en pleinfeest.
Begroting 2018-2019
Voor schooljaar 2018-2019 zijn de verwachte
inkomsten van de ouderbijdrage € 16.860,- (we gaan
uit van 281 leerlingen; er komen er nog bij, maar er
zullen door bijvoorbeeld verhuizingen ook enkele
vertrekken). De kosten van de activiteiten van dit
schooljaar zijn begroot op € 16.984,-. Dat betekent
een tekort van € 124,-, maar dat kunnen we opvangen
met de reserves op de spaarrekening.
Meer weten?
Wil je meer weten over de financiën van de
ouderraad? Dan kun je de boeken inzien bij Nel
Westra
van
de
administratie
(Nel.Westra@amosonderwijs.nl).
Vriendelijke groet van de ouderraad
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Filosofie
In de maanden november en december gaan alle
kinderen filosoferen over identiteti.
Op speelse en filososfische wijze en met een open blik
praten de groepen over allerlei levensvragen en
otndekken ze dat iedereen anders denkt en dat dat
mag en zelfs leuk is.
Filosoferen stimuleert het kritisch nadenken over de
eigen mening. Kinderen leren te reflecteren op hun
mening en argumenten, en zien dat een ander ook
argumenten heeft voor zijn of haar mening.
De filosofielessen worden gegeven door Sabine
Wassenberg en Linda van Denderen van SEP.

Verkeersveiligheid en fietsen op de
stoep
In Nieuwsbrief 3, van 27 september, hebben we al
uitgebreid over dit onderwerp geschreven.
Mede naar aanleiding van klachten van omwonenden
wijzen we er nogmaals op dat fietsen op de stoep en
de schoolpleinen niet is toegestaan.
Laten we, met elkaar, er voor zorgen dat de stoep een
veilig gebied is waar niet ge(brom)fietst wordt.

Een berichtje van de kerstcommissie
Meten is weten
Rekenopdrachten hoeven niet altijd in een schrift of
op de computer te gebeuren.
De leerlingen van groep VLW 6/7 laten zien dat het
ook anders kan/

Het duurt nog even, maar graag willen wij u alvast de
hoogte stellen van de datum en tijd van het
kerstdiner. Deze zal plaatsvinden op donderdag 20
december. Op de Hogeweg van 17:00 uur tot 18:00
uur. Op de Von Liebigweg van 17:15 uur tot 18:15 uur.
Verdere informatie volgt nog.

Kinderboekenweekactie
De opbrengst van de Bruna Kinderboekenweekactie is
een groot succes geworden. In het totaal is er voor €
561,10 aan bonnen op school ingeleverd.
Dat betekent dat er voor € 112,00 boeken voor de
schoolbibliotheek gekocht kunnen worden.

Kinderen exposeren samen met lokale
kunstenaars in OBA Javaplein

Op het sportveld zijn ze enthousiast aan de slag
gegaan met een meetopdracht.

Op 23 november aanstaande is de opening van de expositie
Tussen Kunst en Kids in de Oba aan het Javaplein. Kom kijken
naar de bijzondere wandsieraden, de subtiele draad-mobiel
en de kleurrijke dierenreliëfs. Grijp je kans en werk mee aan
het muurgrote weefkunstwerk!
Deze expositie is het eindresultaat van het kunstproject
Tussen Kunst en Kids o.l.v. Mette Steincke van Het
BuurtAtelier.
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Het kunstproject van Het BuurtAtelier gaat over inspiratie en
‘flow’. Waar komen je ideeën vandaan en wat doe je ermee?
In een reeks workshops van Het Buurtatelier maken kinderen
van 6 -10 jaar kennis met di-verse technieken en nieuwe
materialen. Ze ontmoeten 4 kunstenaars uit verschillende
disci-plines en lieten zich daardoor inspireren. De
kunstenaars lieten hun werk zien en vertelden over hun
inspiratie en hun plezier bij het maken, de ‘flow’
Deze ontmoetingen vormen de inspiratie voor de kinderen
om hun eigen kunstwer-ken te maken. Hieruit ontstaat
verrassend werk. Op de opening en tijdens de expositie zijn
er workshops op de jeugdafdeling OBA Javaplein, met
textielkunstenaar Severine Amsing.
In de expositie worden de kunstwerken van de kinderen
tentoongesteld naast het werk van de deelnemende
kunstenaars. Dat zijn de volgende kunstenaars:




Severine Amsing, textielkunstenaar.
Ralf Westerhof, kinetisch kunstenaar Meta Joanknecht,
beeldend kunstenaar
Edson Bruno Filho, beeldend kunstenaar

De expositie is te zien van 23 november 2018 t/m 28 februari
2019.
Opening 23 november 2018 om 15:00, Javaplein 2,
Amsterdam

https://www.facebook.com/HetBuurtAtelier
Op de poster aan het eind van deze Nieuwsbrief staat
alle informatie nog eens duidelijk bij elkaar.

 In de jaarkalender en foutje staat over de
zomervakantie 2019?
 Die echt maar zes weken duurt? Namelijk t/m
vrijdag 23 augustus.
 De Jaarkalender ook als PDF via onze website te
downloaden is?
 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
Dinsdag 13 november
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW)
Woensdag 14 november
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW)
Zaterdag 16 november
Landelijke intocht van Sinterklaas

De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 23 november 2018 (nummer 7)

Wist U dat?
 Er dit schooljaar nog één keer een
schooltuinbinnenles is?
 Dat deze les voor de groepen HW7 en VLW 6/7 is?
 De groepen 6 (HW) in januari 2019 al een eerste
(binnen)les hebben.
 We op de VLW vanwege de combinatiegroepen
een jaartje overslaan en dan in januari 2020 met
groep 5/6 deelnemen.
 De Frankendael ook op Facebook actief is?
 We daar vooral actueel nieuws delen?
 We onder de naam basisschool Frankendael te
vinden zijn?
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