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Nieuwsbrief 19, 26 juni 2018 

 

Groepsindeling en formatie 
schooljaar 2018-2019 

 
We enorm blij dat we als een van de weinige scholen de 
formatie voor het komende schooljaar rond hebben. 

 
Het was een fikse puzzel maar gelukkig zijn we er in 
geslaagd alle vacatures te vervullen. 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief vindt u, net als vorig 
jaar, een overzicht van welke leerkrachten in de 
groepen staan. Daarbij ook een overzicht van de inzet 
van teamleden met ambulante taken. 
Omdat er op de locatie Hogeweg voor de leerlingen van 
de huidige groepen 1/2, 4 en 5 wat veranderingen 
plaats vinden, zijn de ouders van deze leerlingen al 
eerder in een aparte brief geïnformeerd. 
In een volgende Nieuwsbrief komen we nog terug op de 
groepsindeling en formatie. Maar we vinden het 
belangrijk om u nu vast te informeren over de 
groepsindeling en formatie/ 
 
 

Team 
 
Dit schooljaar nemen we afscheid van juf Sanne de 
Doelder. Sanne gaat na de zomervakantie op een 
school dicht bij haar woonplaats aan de slag. 
Juf Andrea Brouwer zal vanwege haar zwanger-
schapsverlof een deel van het komende schooljaar 
afwezig zijn. 
Nieuw op de Frankendael het komende schooljaar zijn:  
meester Matthijs Berger (VLW groep 4/5)  
juf Wies Compiet (HW groep 1/2c) 
juf Merel Dijkstra (HW groep 6b)  
juf Karin van Eijden (VLW groep 1/2) 
juf Mariette Groen (HW groep 7 en groep 8) 
We zullen uiteraard proberen om de nieuwe 
leerkrachten nog voor de zomervakantie langs te laten 
komen zodat ze vast kennis kunnen maken. 
 

 
 
 

Vakanties en vrije dagen 
schooljaar 2018-2019 

Herfstvakantie 

 22 oktober t/m 26 oktober 2018 
Kerstvakantie 

 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
Studiedag AMOS 

 7 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 

 18 februari t/m 22 februari 2019 
Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie 

 19 april t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart 

 30 en 31 mei 2019 
Pinksteren 

 10 juni 2019  
Studiedagen team 

 24 en 25 juni 2019 
Zomervakantie 

 13 juli t/m 25 augustus 2019 
 
 

Dag groep 8 
 
Op woensdag 18 juli neemt groep 8 afscheid. 
Meester Paul heeft in de hal van het gebouw aan de 
Von Liebigweg een mooie fotocollage opgehangen zo 
dat we kunnen zien wat ze zoal hebben beleefd 
gedurende dit schooljaar. 
 
 

Fotocollage schoolkamp groep 7 
 
In de hal van het gebouw aan de Hogeweg heeft 
meester Frank een prachtige fotocollage van het 
schoolkamp van groep 7 in fort Penningsveer 
samengesteld. 
Zo kan iedereen een beetje meegenieten van dit kamp. 
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Terugkoppeling MR-vergadering 
 
Woensdag 13 juni was er een vergadering van de MR. 
We hebben het o.a. gehad over de (communicatie 
rondom de) ouderbijdrage, de mogelijkheid van een 
plusklas en de inzet van de extra middelen die door de 
overheid beschikbaar zijn gesteld voor 
werkdrukverlaging. Verder hebben wij uitgebreid 
gesproken over de groepsindeling van volgend jaar. 
Hierover lees je in deze nieuwsbrief meer informatie 
vanuit de directie.  
 De lotingsronde voor de instroom vanaf januari is 
bekend en vooral voor de Hogeweg zijn er veel 
kinderen geplaatst. Voor de Von Liebigweg zijn we aan 
het brainstormen hoe wij deze locatie verder kunnen 
promoten. De directie zal hiervoor in samenwerking 
met een extern bureau een plan opstellen. 
 
De laatste MR-vergadering van dit jaar vindt plaats op 
dinsdag 10 juli en de vrijdag erop zien we hopelijk 
iedereen op het pleinfeest. 
 
Groeten,  
Jacco, Catelijne & Anna (oudergeleding MR) 
 
 

Groep 3/4 maakt bordjes voor 
boomspiegels 
 
De leerlingen van groep 3/4 (VLW) hebben in het kader 
van de manifestatie “Amsteldorp ontdekt” (die op 7 juli 
plaats vindt) samen met bewoners van de “Open Hof” 
bordjes geschilderd. 
Deze bordjes zijn bedoeld om in de boomspiegels te 
plaatsen van bomen die door buurtbewoners 
geadopteerd zijn. 

Deze buurtbewoners nemen dan de taak op zich om het 
perkje rond de stam van de boom te onderhouden en 
er plantjes in te zetten. 
 

  
  

   

 

 
 

Rapportgesprekken 
 
Op 2, 3 en 5 juli vinden de rapportgesprekken plaats. 
Op maandag de 2e ook ’s avonds. 
Vanaf woensdag 27 juni hangen de intekenlijsten weer 
klaar. 
Opnieuw wordt ook deze keer het rapport twee dagen 
voor het gesprek mee naar huis wordt gegeven. 
Voor in het rapport vind u een uitgebreide leeswijzer 
met informatie over het rapport en toetsen. 

    
 
 

Talent(en) in groep 5 
 
De afspraak op school is, dat als je kunt pianospelen, je 
dit ook mag doen. 
Het wordt natuurlijk helemaal bijzonder als je 
klasgenootjes kunnen komen toekijken en luisteren. 
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Schoolreis groepen 1 t/m 6 
 
Op woensdag 4 juli gaan de groepen 1 t/m 6 op 
schoolreis. 
In een aparte brief krijgt u later van de 
schoolreiscommissie de nodige informatie. 

 
 
 

Hulpouders Bedankt! 
 
Vanaf deze plek onze geweldige dank aan alle ouders 
die geholpen hebben met de Frankendael sportdag. 
Zonder jullie hulp was dit geweldige festijn niet 
mogelijk geweest. 

 
 

 
 

Amsteldorp ontdekt 
 
Op zaterdag 7 juli vindt de manifestatie “Amsteldorp 
ontdekt” plaats. 

Kinderen van groep 3/4 hebben al samen met 
bewoners van de Open Hof bordjes gemaakt. 
Via deze link kunt u wat meer informatie vinden. 
 

 
 
 

Wist U dat? 
 

 Verlof aansluitend aan de zomervakantie niet 
wordt toegestaan? 

 Dat voor de kinderen vrijdag 20 juli al de eerste 
vakantiedag is? 

 Er heel veel kledingstukken maar ook gymspullen 
op school aan de kapstokken blijven hangen? 

 Sommige items er al maanden hangen of liggen? 

 U gerust eens kunt komen kijken of er nog 
eigendommen van kinderen bij zijn? 

 Alles wat er op 20 juli nog hangt naar de 
kledinginzameling gaat? 

 We ook op Facebook actief zijn? 

 We daar vooral actueel nieuws te delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 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 
Maandag 2 juli 

Rapportgesprekken (ook ‘s avonds) 
Dinsdag 3 juli 

Rapportgesprekken 
Woensdag 4 juli 

Schoolreis groepen 1 t/m 6i 
Donderdag 5 juli 

Rapportgesprekken 
Dinsdag 10 juli 

https://www.dynamo-amsterdam.nl/nieuws/amsteldorp-ontdekt/
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Informatieochtend nieuwe ouders (VLW) 
Vrijdag 13 juli 

Informatieochtend nieuwe ouders (HW) 
Pleinfeest 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
6 juli 2018 (nummer 20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie is volgend jaar waar? 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Hogeweg      
Groep 1/2a Samira van Erp Samira van Erp Samira van Erp Samira van Erp Debbie de Groodt 
Groep 1/2b Irma Eijkelenboom Irma Eijkelenboom Sanne Laurijsen Sanne Laurijsen Sanne Laurijsen 
Groep 1/2c Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet 
Groep 3 Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart 
Groep 4 Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons 
Groep 5 Sabine Zak Sabine Zak Sabine Zak Tanja Bakker Tanja Bakker 
Groep 6a Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser 
Groep 6b Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra 
Groep 7 Paul Verwegen Paul Verwegen Paul Verwegen Mariette Groen Paul Verwegen 
Groep 8 Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Mariette Groen 
Von Liebigweg      
Groep 1/2c Karin van Eijden Debbie Groodt Debbie Groodt Karin van Eijden Karin van Eijden 
Groep 3 Tanja Bakker Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst 
Groep 4/5 Debbie Groodt Matthijs Berger Matthijs Berger Matthijs Berger Matthijs Berger 
Groep 6/7 Karin van de Pas Karin van de Pas Samantha Cavassa Karin van de Pas Karin van de Pas 
      

Peter Hommersom (gym) maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Marieke Hessels (IB) woensdag en donderdag 
Irma Eikelenboom (IB) woensdag t/m vrijdag 
Debbie de Groot (ambulant) donderdag 
Mandy Bos (onderwijsassistent) maandag t/m vrijdag 
Nel Westra (administratie) maandag t/m vrijdag 
Bert Tol (conciërge) maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Edith Tjaden (directeur) maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Gertjan Bart (adjunct-directeur) maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 

 
 
 
 
 

 


