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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 12, 7 februari 2019 

 

Rapportgesprekken  
 
Op 27, 28 februari, 1, 4 en 5 maart (op 5 maart ook ’s 
avonds) vinden in alle groepen (behalve groep 8) 
rapportgesprekken plaats. De intekenlijsten hangen al 
weer klaar. Het rapport wordt twee dagen voor het 
gesprek mee naar huis gegeven. Voor in het rapport 
vind u een uitgebreide leeswijzer met informatie over 
het rapport en toetsen. 

 
 

Sneeuw 
 
Op vrijdag 1 februari maakten de kinderen van groep 
VLW 3 op een wel een heel bijzondere plek hun dictee. 
Namelijk buiten in de sneeuw! 
En dat ging toch goed!! 

  
 

 
 
 

Schoolplein Hogeweg 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al het een en 
ander verteld. 
Nu lichten we een heel klein tipje van de sluier op.  

    
Kijk nog maar eens goed rond ….. de kans dat het plein 
er na de vakantie iets anders uitziet is groot! 

 
In de vorige Nieuwsbrief meldden we al iets over een 
plan om op een werk(zaterdag) ergens in mei of juni 
een aantal zaken zelf ter hand te nemen. 
In een volgende Nieuwsbrief gaan we daar meer over 
vertellen. 
 
 

Hartelijk dank 
 
Beste mensen 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan de 
scholenactie met de “Vul mij Doosjes” in december 
2018/ januari 2019. U heeft ervoor gezorgd dat de actie 
een groot succes werd. Met z’n allen hebben we rond 
de 3.000 doosjes vol opgehaald. Onze klanten zijn er 
erg blij mee. 
Uiteraard komen we dit najaar graag bij u terug voor 
weer een nieuwe actie met de doosjes. Mocht u 
tussendoor nog een actie willen organiseren, laat het 
ons dan weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Brouwer, Marie Lou Florisson, Marie José 
Grotenhuis, Eric Hafkamp en Einar de Munck Mortier 
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Stagiaires 
 
Op de Frankendael vinden we het belangrijk om 
stageplaatsen te bieden voor mensen die zich 
voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs. Zo zult 
u naast de bekende leerkrachten ook regelmatig 
“vreemde” gezichten in de school zien. Hieronder 
geven we een overzicht van de stagiaires die dit 
schooljaar (of een deel daar van) hun stage op de 
Frankendael vervullen.  
 
Morgan Spits loopt stage bij juf Samira in HW 1/2a. 
Marleen van de Langenberg loopt stage bij juf Bij 
Jennifer in HW 3. Gaby Vos loopt stage bij juf Pascalle 
in HW 4. Oumaima Allouchi loopt stage bij juf Marlou in 
HW 6a. Sara Beumer loopt stage bij juf Merel in groep 
HW 6b en Süleyman Kocapinar loopt stage bij juf Karin 
in VLW 6/7. 
Britt Paaks, Esmay Aardenburg en Daphne in ’t Veld 
lopen in het kader van hun opleiding aan de ALO 
(Academie voor Lichamelijke Oefening) stage bij onze 
gymleerkracht meester Peter. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die 
regelmatig assisteren bij het lesproces. In een volgende 
Nieuwsbrief komen we daar op terug. 
 
 

Nieuwe Schoolplanperiode 
 
De komende maanden staan in het teken van het 
opstellen van een beleidsplan voor de komende vier 
jaar. (het Schoolplan). 
Helaas lukte het, door opvang van groepen door de 
directie, niet om de beloofde informatie hierover tijdig 
gereed te hebben voor deze Nieuwsbrief. Deze kunt u 
in de volgende Nieuwsbrief verwachten. Ook geven we 
dan een terugkoppeling van de resultaten uit de 
tevredenheidspeiling van scholen met succes. 

 
 

NSA (Naschoolse Activiteiten)aanbod. 
 

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. Het stadsdeel 
heeft voor deze periode de eigen bijdrage op € 20,00 
gesteld. 
Ook nu weer zijn juf Nel en meester Peter er weer in 
geslaagd een gevarieerd aanbod samen te stellen. 

 
 
Net als vorige keer hebben we 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. 
 
 

Sport in de voorjaarsvakantie 
 
Als bijlage bij de Nieuwsbrief sturen we het 
sportaanbod in stadsdeel Oost in de voorjaarsvakantie. 

 
 
 

Studieweek en voorjaarsvakantie 
 
De week van maandag 11 februari t/m vrijdag 15 
februari is een studie- taakweek voor het team. De 
kinderen zijn dan vrij. 
De week erna, maandag 18 februari t/m vrijdag 22 
februari is het voorjaarsvakantie. Het team is dan ook 
vrij. 
De kinderen zijn dus vrij van maandag 11 februari t/m 
vrijdag 22 februari. 
 

Talent op de blokfluit 
 
Jasmijn (gr. 6a HW) doet mee aan de muziekwedstrijd 
met haar blokfluit. Iedereen die meedoet aan deze 
wedstrijd maakt kans op mooie prijzen. Jasmijn wil daar 
uiteraard ook kans op maken. Als jij Jasmijn wilt 
supporten kun je via de link Stem op Jasmijn je stem 
uitbrengen. 
Of kopieer en plak de volgende URL in je browser. 
 

https://www.flipsnack.com/frankendael/nsa-boekje-2018-2019-2e-helft-online-versie-def.html
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2019/02/inschrijfformulier-VSD-2e-periode-2018-2019.pdf
https://demuziekwedstrijd.nl/filmpje/?id=3868&fbclid=IwAR2LqZ6F877oUagpsH-lYK85y6Jkbp19KCR_-RxXNiVYQqkhIKFgOg1soxg
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https://demuziekwedstrijd.nl/filmpje/?id=3868&fbclid
=IwAR2LqZ6F877oUagpsH-lYK85y6Jkbp19KCR_-
RxXNiVYQqkhIKFgOg1soxg 
 
Op 7 april mogen alle prijswinnaars optreden tijdens 
het prijswinnaarsconcert in muziekcentrum Tivoli 
Vredenburg in hartje Utrecht.  

Bedankt namens Jasmijn! 
 
 

Wist U dat? 
 

• De rapportgesprekken plaatsvinden op woensdag 
27 februari, donderdag 28 februari, vrijdag 1 
maart, maandag 4 maart (alleen de middagen). 

• Op dinsdag 5 maart er zowel ’s middags als ’s 
avonds gesprekken zijn? 

• De Frankendael ook op Facebook actief is? 

• We daar vooral actueel nieuws delen? 

• We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

• Er weer een mooi NSA aanbod is? 

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

 
 

Agenda 
 
Woensdag 27 februari 2019 

Rapportgesprekken (middag) 
Donderdag 28 februari 2019 

Rapportgesprekken (middag) 
Vrijdag 1 maart 2019 

Rapportgesprekken (middag) 
Maandag 4 maart 2019 

Rapportgesprekken (middag) 
Dinsdag 5 maart 2019 

Rapportgesprekken (middag en avond) 
 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 7 maart 2019 (nummer 13) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Het team van de Frankendael wenst iedereen een 
 

 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2018/09/Kalender-2018-2019-def..pdf
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