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Sneeuw
Het was maar kort. Maar toch kijken we nog even terug
op de sneeuwpret van afgelopen week.

Ook wordt, op voorstel van de leerlingenraad, op de
locatie von Liebigweg een speeltoestel voor de jongste
kinderen geplaatst. Het stadsdeel zal, om kosten te
besparen, hiervoor gebruik maken van elementen die
in een centrale opslag staan.
De verwachting is dat bovenstaande voor de
meivakantie uitgevoerd gaat worden.

Schoolplein Hogeweg
Het is een poosje stil gebleven, maar nu kunnen we een
aantal concrete zaken noemen.
Ondanks het feit dat we de AIS subsidie misgelopen
zijn, kunnen er, door de inzet van de sponsorloopgelden, de bijdrage van het voormalige schoolbestuur
en een toezegging van het stadsdeel een aantal zaken
in gang gezet worden.
Allereerst heeft het stadsdeel Oost een aannemer de
opdracht gegeven om de zandbak te verplaatsen.
De betonnen bak wordt vervangen door een speelsere
vorm en de randen worden gemaakt van houten
Robinia palen.
Op de plek van de oude zandbak wordt een sportvoetbalveldje gerealiseerd. Om te voorkomen dat er
ballen over het speelplein schieten komt er een
hekwerk tussen dit veld en het plein.
Het bedekken van het toekomstige sportveld met
kunstgras is vanwege de prijs (ondergrond, bevestiging
e.d.) geen optie.
Het sportveld wordt met een betonverf gekleurd en
van (basic) lijnen voorzien.
Gekeken wordt nog hoe de betonnen rand naast dit
veld te beveiligen is.
Het kleine speeltoestel bij de kastanjeboom wordt
gedraaid om ruimte te maken voor bovengenoemd
sportveld.
Voor de vuilcontainers komt een afscheiding van
gaaswerk die begroeid wordt met een groene klimplant
(bijv. hedera).

Naast deze werkzaamheden wordt hebben we het
plan om op een werk(zaterdag) ergens in mei of juni
een aantal zaken zelf ter hand te nemen.
Op de lijst staan:
 aanschaf van grote schaak- damstenen er ligt een
64 vlaks velden. Bekijken of er ook een damveld
gelegd kan worden.
 beschilderen van de schutting met cijfers, letters
en andere leuke afbeeldingen bijvoorbeeld
"trompe-lóeil", wankaart enz.
 aanleggen van diverse perken voor de schutting
waardoor voor de schutting groene (klim) planten
kunnen komen maar mogelijk ook zonnebloemen,
e.d.
 het schilderen van een fiets- verkeersparcours
voor de kleinsten
 schilderen van één of meerdere hinkelbanen
 aanbrengen/herstellen van een aantal
knikkertegels

Wanneer dit plaats gaat vinden is nog niet bekend.
Maar we vragen ouders die hier een bijdrage aan willen
leveren vast eens na te denken.
De oudergroep (Lyanne, Dave en Harm) die zich van af
het begin heeft bezig gehouden met de aanpak van het
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plein zal binnenkort met Irma en Gertjan rond de tafel
gaan zitten om deze dag voor te bereiden.
Mocht je belangstelling hebben om een bijdrage te
leveren op deze dag, of een creatief, betaalbaar,
uitvoerbaar en duurzaam idee hebben, neem dam vast
via Irma of Gertjan contact op met de voorbereidingsgroep.

Voorleesontbijt
Het voorleesontbijt op woensdag 23 januari bij de
kleuters op de HW was een groot succes.

Wist U dat?
 Het voor de achtste groepers een spannende tijd
is?
 Deze week de definitieve schooladviezen worden
gegeven?
 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 (aangepaste) 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

Vanwege de AVG regeling kunnen we alleen twee
foto’s van de juffen laten zien.

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

Nieuwe Schoolplanperiode

Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

De komende maanden staan in het teken van het
opstellen van een beleidsplan voor de komende vier
jaar. (het Schoolplan).
In de volgende Nieuwsbrief informeren we u daar
verder over. Tevens geven we dan een terugkoppeling
van de resultaten uit de tevredenheidspeiling van
scholen met succes.

Agenda

Medezeggenschapsraad
Afgelopen woensdag is de MR bijeen geweest.
Op beide locaties is een map beschikbaar waarin het
verslag van de bijeenkomst is na te lezen.
Op de Hogeweg is deze te vinden in de klas van juf
Sannne en op de von Liebigweg in de klas van juf
Debbie.

Maandag 28 januari 2019
Adviesgesprekken leerlingen groep 8
Dinsdag 29 januari 2019
Adviesgesprekken leerlingen groep 8
BHV training voor AMOS personeel (op locatie VLW)
Dinsdag 5 februari 2019
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW)
Donderdag 7 februari 2019
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW)

De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 14 februari 2019 (nummer 12)
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