Schooljaar 2018-2019
Nieuwsbrief 8, 6 december 2018

De “Sint of Frankendael”

Nog even Sinterklaas (1)

Wat waren het spannende weken! Een wat is er stevig
campagne gevoerd. De twee grote winnaars van De
“Sint of Frankendael” waren juf Marscha en meester
Paul.
Gelukkig is alles toch nog goed gekomen en heeft de
Sint toch op 5 december de Frankendael kunnen
bezoeken. We weten nu hoe het met die dubbele
boeking is gegaan.

Leerlingen van groep VLW 6/7 showen hun
schoencadeau en de prachtige surprises die gemaakt
zijn.

Nog even Sinterklaas (2)
Zelfs de toiletten op de HW ontkwamen afgelopen
weken niet aan een nieuwe (extra) aanduiding.

Voor ouders en kinderen die de filmpjes nog eens willen
bekijken ……. dat kan!
Op onze website, op de pagina School/Feestdagen
staan bij Sinterklaas de links naar de filmpjes “Een
dubbele boeking" en "The Sint of Frankendael".
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Nog even Sinterklaas (3)

Versieren van de school

Ook op de locatie Hogeweg kwamen we schitterende
surprises tegen. Wat is er creatief en hard gewerkt!

Nog net voor de
aankomst van Sinterklaas verscheen op de
VLW een prachtige
stenen wand in de hal.
Wie zijn benieuwd of
daar straks nog een
haard in komt om een
lekker vuurtje in te
laten knapperen of dat
er andere plannen mee
zijn.

Bericht van de kerstcommissie
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief krijgt u twee brieven
met informatie over de activiteiten rond kerst. Eén gaat
over de maaltijd zelf op 20 december. De ander gaat
over het goede doel dat we steunen.
Het Kerstdiner zal plaatsvinden op donderdag 20
december.
Op de locatie Hogeweg van 17:00 uur tot 18:00 uur en
op de locatie Von Liebigweg van 17:15 uur tot 18:15
uur.

Versieren en opruimen van de school
Na de prachtige versieringen voor Sinterklaas wordt nu
hard gewerkt om de school in kerstsfeer te brengen.
In eerdere Nieuwsbrieven heeft een oproep gestaan
voor hulp bij het versieren en opruimen van de school.
Extra handen zijn nog steeds 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

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.
Ook dit schooljaar zullen wij als school een goed doel
steunen. Wij hebben gekozen voor de voedselbank.
Deze actie loop vanaf 10 december tot en met 17
december 2018.
Onderstaande informatie komt vanuit de Voedselbank:
Dankzij de inspanningen van een groot aantal scholen
in Amsterdam in de feestmaanden bouwt de
Voedselbank Amsterdam een grote voorraad houdbaar
voedsel op. Hieruit worden maandenlang pakketten
gevuld met houdbaar en gezond voedsel.
De betrokkenheid van de scholieren is altijd enorm.
Echter, onze voorraden raken snel op. En daarom
kampen wij snel met een tekort aan lang houdbare
producten. Onze vaste leveranciers en donateurs,
waaronder een aantal supermarkten, zorgen
voornamelijk voor de aanvoer van producten die
beperkt houdbaar zijn.
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Voor het inzamelen van lang houdbare producten zoals
rijst, pasta, conserven etc. zijn wij aangewezen op
andere bronnen, zoals scholen en bedrijven.
Naast de producten mogen de kinderen tekeningen en
brieven in de dozen bijvoegen.

Team / AMOS
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?

Hoge nood!!
Een ongeluk zit in een klein broekje. Bij de kleuters op
de Hogeweg is er hoge nood. Wij hebben behoefte aan
extra verschoonkleding. Denk hierbij aan broeken,
onderbroeken en sokken. Mocht u thuis het een en
ander over hebben, dan houden wij ons aanbevolen.
De kleuterjuffen

• Meester Peter de grote regisseur en editor is van
de Sintfilms?
• Hij wel te maken had met juffen en meesters die
ontzettend goed kunnen acteren.
• Op de pagina School/Feestdagen van onze website,
bij Sinterklaas links staan naar de filmpjes.
• Deze filmpjes tot de Kerstvakantie beschikbaar
blijven.
• 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
Schilderen locatie Hogeweg
In de kerstvakantie worden
op de locatie Hogeweg (1e
etage) alle gangen en nissen
geschilderd.
Wilt u er daarom voor zorgen
dat u kind alle spullen,
(gymtassen, jassen enz.) mee
naar huis neemt zodat er
gedurende de vakantie niets
in de gangen aan de kapstokken of in de kasten
achterblijft.

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

Agenda
Maandag 10 december
Vergadering van de leerlingenraad
Dinsdag 11 december
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW)
Donderdag 20 december
Kerstviering

De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 20 december 2018 (nummer 9)
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