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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 7, 22 november 2018 

 

De “Sint of Frankendael” 
(deel 1 en 2) 

Heeft u deel 1 van de film al gezien?  
Ouders die dit door omstandigheden gemist hebben en 
toch nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal gebeurt, 
adviseren we om even contact op te nemen met de juf 
of meester of de schoolleiding om te kijken of er een 
momentje te plannen is waarop ze de film alsnog 
kunnen zien. 

 
 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Wegens groot succes van onze film Sint of Frankendael 
deel 1, willen wij u van harte uitnodigen om op dinsdag 
4 december om 8.30 uur in de klas van uw kind deel 2 te 
komen kijken. 
 
Zoals u mogelijk al gemerkt heeft is de strijd onder de 
juffen en meesters nu echt volop gaande. Mis deze kans 
dus niet en geniet. 
 
Team Frankendael 
 
 

Frankendael Kampioooooooone! 
 
Op woensdag 20 oktober was het zover! De leerlingen 
van de groepen 7 en 8 namen deel aan het 
basketbaltoernooi. 
Het was een prachtig toernooi en de kinderen deden 
het super! 
Alle teams bereikten de finale. De meisjes van groep 7 
werden kampioen. Nihad kreeg een extra beker. Zij was 
de beste speler van het toernooi. 

 
 
 

Versieren school 
 
Wat hebben de hulpouders weer hard gewerkt aan het 
versieren van de school. Op beide locaties ziet het er 
prachtig uit! 
 

 
 

 

 
 

 
 
In de vorige Nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor 
hulp bij het versieren en opruimen van de school.  
Extra handen zijn altijd welkom.  
Op de intekenlijsten op beide locaties kun je zien 
wanneer nog hulp nodig is.  
 
Alle hulp is welkom, ook als je een halfuurtje kunt!   
Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers.  
De Ouderraad 
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Verkeersveiligheid en fietsen op de 
stoep 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we het er nog even 
over gehad.  

 

Wat fijn dat iedereen zo goed 
meewerkt en dat er vrijwel 
niet meer op de stoep gefietst 
wordt. 
Top! 

 
 

Een volgende bericht van de 
kerstcommissie 

 
Zoals al eerder vermeld in een vorige Nieuwsbrief zal 
het Kerstdiner plaatsvinden op donderdag 20 
december.  
Op de locatie Hogeweg van 17:00 uur tot 18:00 uur en 
op de locatie VLW van 17:15 uur tot 18:15 uur.  
 
Vanaf maandag 10 december zullen de intekenlijsten 
voor de hapjes bij de klassen hangen.  In het kader van 
onze oecumenische identiteit willen wij u vragen om, 
indien mogelijk,  iets te bereiden dat aansluit bij uw 
culturele achtergrond. Wij willen de kinderen graag 
kennis laten maken met diverse hapjes uit 
verschillende culturen.  
 
Groet, 
de Kerstcommissie 

 
 
 

Gevraagd, wc-rolletjes 

 
Het Sinterklaasfeest moet nog volop beginnen maar het 
Kerstfeest nadert ook al weer snel. De OR wil op de 
locatie Von Liebigweg een bijzondere kerstversiering 
maken en daar zijn heeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeel 
wc-rolletjes voor nodig.  
In de hal links naast de voordeur staat een bak waar de 
rolletjes ingeleverd kunnen worden. 
 

 

Team / AMOS 
 
Helaas gaat juf Mariëtte Groen de Frankendael 
verlaten. 
Dat betekent dat we zowel in groep HW 7 als in groep 
HW 8 voor één dag in de week ander opvang gaan 
regelen. 
Gertjan Bart zal op donderdagen in groep 7 zijn en Edith 
Tjaden op vrijdagen in groep 8. Dat betekent dat zij op 
die dagen niet voor directiezaken beschikbaar zijn. 
De ouders van de betreffende groepen zijn via een 
apart bericht geïnformeerd.  
 
 

Wist U dat? 
 

 Deel 2 van de Sintfilm op dinsdag 4 december te 
bekijken is? 

 Juffen en meesters volop in de race zijn om tot de 
vervanger van Sint gekozen te worden? 

 De campagnes volop draaien? 

 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? 

 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 

 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2018/09/Kalender-2018-2019-def..pdf
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Agenda 
Vrijdag 30 november 

Schoen zetten 
Dinsdag 4 december 

Vertoning van “De Sint of Frankendael”, deel 2 
Dinsdag 4 december 

Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW) 
Woensdag 5 december 

Sinterklaas op school 
Dinsdag 11 december 

Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW) 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 6 december 2018 (nummer 8) 
 
 

 


