
 

 Pagina 1 van 3  
 

Nieuwsbrief 14, 29 maart 2018 

 

 
Groep 8 en Pink Floyd project 
 
Op vrijdagavond 23 maart vond in de Q Factory in 
Oostpoort de muziekuitvoering “Pink Floyd project” 
plaats. 
De leerlingen van groep 8 hebben in de voorstelling het 
nummer “Another Brick In The Wall” gezongen. 
Van te voren hadden ze op school al de tekst van het 
lied geleerd en vanaf vijf uur hebben ze in de Q Factory 
samen met iemand van de band de choreografie 
geoefend. 
Na een repetitie op het toneel was het tijd om te eten. 
En tenslotte om 20:20 uur “life on stage”. Dat was een 
geweldig succes en ze kregen een daverend applaus. 
 

  
 

  
 

 
 
 

Plantjes van Intratuin 

 
De firma Intratuin aan de Nobelweg heeft er voor 
gezorgd dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 van 
de locatie Von Liebigweg allemaal een mooi plantje 
hebben gekregen om de school rond de Paasdagen 
mooi op te fleuren! 
Hartelijk dank! 
 

 
 

 
 

Bezoek AMOS bestuurders 
 
Op woensdag 28 maart waren Lex Polman en Arie van 
Loon een groot deel van de dag op school. 
Op de Von Liebigweg hadden ze gesprekken met de 
leerlingeraad, ouders en teamleden. Daarna gingen ze 
naar de Hogeweg waar ze een muzikale ontvangst door 
de leerlingen van groep 7 kregen. 
Vervolgens maakten ze o.l.v. een rondwandeling door 
de school. Tot slot was er een gesprek met de directie. 
Beide bestuurders gaven aan het bezoek aaan de 
Frankendael als erg prettig en informatie fte hebben 
ervaren. 
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“Oortjes” 
 
Sommige computerprogramma’s die we op school 
gebruiken is het wenselijk om  
 

 
 
 
 

Team 
 

 
 
 

Pasen 2018 
 
Op donderdag 29 maart vieren de leerlingen van de 
Frankendael Pasen. Wij gaan in de klas gezamenlijk 
ontbijten. De leerlingen maken, net zoals afgelopen 
jaar, een versierde Paasdoos voor elkaar met daarin het 
ontbijt. Wij vragen u daarom alvast een schoenendoos 
of soortgelijke doos te bewaren. Het versieren van de 
doos gebeurt thuis, zodat het een verassing blijft.  
Op maandag 26 maart zullen de groepen 3 tot en met 8 
in de klas lootjes trekken en uw kind krijgt daarna dit 
lootje mee naar huis.  
De kleuters krijgen de lootjes al vanaf 12 maart mee 
naar huis, om hierop samen met de ouders de wensen 
in te vullen. Wij verzoeken u deze uiterlijk vrijdag 23 
maart weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind, 
zodat ook de kleuters op maandag 26 maart de lootjes 

kunnen trekken. Wij kijken uit naar een lekker en 
gezellig Paasontbijt. 

 
 
 

Pasen en burgerschap 
 
In het kader van actief Burgerschap zouden 10 
leerlingen samen met meester Peter op bezoek bij de 
“Open hof”, het ouderencomplex aan de Fizeaustraat 
gaan om bewoners te helpen met het maken van 
Paasversieringen.  
Helaas is kon de activiteit niet doorgaan om dat een 
aantal bewoners ziek geworden was. 

 
 
 
 

Na Schoolse Activiteiten 
(NSA) en zo 

 
Bij deze Nieuwsbrief krijgt u als bijlage twee flyers. Eén 
is van Nagelworkshop die juf Mandy geeft. 
 
De ander is van muziekschool de Regenboog. Op 19 
maart is er een nieuwe les. 
 
Er is bij een beperkt aantal activiteiten nog plaats. 
Informeer even bij juf Nel als u daar meer over wilt 
weten. 
 
 
 

  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rrLzupOg&id=48A00A1BF0F59EED1A440358A25DA0B1C0A6C86F&thid=OIP.rrLzupOgcqzKnR89i-yJfgHaG1&q=oortjes+telefoon&simid=607994503144933529&selectedIndex=2
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Zomertijd 
 
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 
eindigt de wintertijd. De klok gaat dan een uurtje 
vooruit. 

 
 
 

Pasendagen vrij 
 
In verband met Pasen is de school gesloten op vrijdag 
30 maart en maandag 2 april. 

 

Aandacht gevraagd 
 
Op maandag 12 maart is een ouder van één van de 
leerlingen op de locatie Hogeweg slachtoffer geworden 
van een autokraak. 
Op het moment dat zij even in school was heeft iemand 
de ruit van haar auto, die voor de hoofdingang van de 
school stond, ingeslagen en een tas met persoonlijke 
eigendommen meegenomen. 
Ondanks het feit dat zij een duidelijke signalement van 
de dader had wist deze te ontkomen. 
Helaas hebben andere ouders die net voor school 
liepen niet gereageerd op haar hulp geroep, niets 
waargenomen of zich te laat gerealiseerd wat er 
gaande was. 
 
Kortom: … wees alert! 
 

 
 
 

Wist U dat? 
 

 We ook op Facebook actief zijn? 

 We daar vooral actueel nieuws te delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 De twee informatiemonitoren in de hal op de 
Hogeweg nu twee weken in gebruik zijn? 

 We volgende week met de gemeente rond de tafel 
gaan voor informatie over de subsidieaanvraag 
voor het schoolplein op de Hogeweg 

 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 
 
Zaterdag 17 maart 2018 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs (HW) 
 
Zondag 25 maart 2018 
Begin van de zomertijd 
 
Donderdag 29 februari 2018 
Paasontbijt 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
29 maart 2018 (nummer 14) 
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