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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 14, 14 maart 2019 

 

Staking 15 maart, de school is dicht. 
 
Het team van de Frankendael geeft gehoor aan de 
oproep van de vakbond om op vrijdag 15 maart te 
staken. 
Hierdoor is de school deze dag gesloten. 
 
 

Schoolplein Hogeweg 
(wie wil ons helpen?) 

Op zaterdag 13 april gaan we klussen! En gaan we het 
plein verder verfraaien. 

  
Bij deze fase willen we heel graag gebruik maken van 
de hulp van ouders en/of vrijwilligers. 
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief leest u informatie 
over deze werkdag en hoe je je daarvoor kunt 
aanmelden! 
 
 

Gratis iep voor elk schoolplein 
 
In het kader van de nationale 

boomfeestdag op 13 
maart hebben alle 
Amsterdamse 
basisscholen een 

iepenboom(pje) 
gekregen. 
Dat dit zou gebeuren werd van te 
voren al in de buurtkrant(en) vermeld.  
Het bericht was ook enkele 
leerlingen opgevallen die 
hun juf of meester en de 
schoolleiding hier op 
attendeerden.  
Op de locatie VLW komt het 
boompje te staan in het perk 
voor de school. Op de locatie 
HW krijgt hij een plekje bij de verplaatste zandbak. 
 
 

Kledingbeurs 
 
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs gehouden op de Frankendaelschool, 
locatie Hogeweg. Iedereen, ook niet ouders / 
verzorgers van kinderen op de Frankendaelschool, 
kunnen hiervoor een verkoopnummer aanvragen via 
kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker 
komen shoppen.   

  
De volgende beurs is op zaterdag 23 maart 2019 van 
11:00 tot 13:00 uur.  
Op deze dag bieden we belangstellende ouders, die 
een school voor hun kind gaan kiezen, de mogelijkheid 
om een kijkje in de school te nemen. 
 
 

Veiligheid en deurbeleid 
 
We sluiten in principe kort na de begintijd de hekken 
van de pleinen om te voorkomen dat ongewenste 
gasten via het plein de schoolgebouwen binnenlopen. 
Afgelopen weken zijn op diverse scholen, gewoon op 
klaarlichte dag, ongewenste bezoekers, die zich 
voordeden als bekenden, binnengewandeld en 
goederen en/of geld ontvreemd hebben. 
We zullen dan ook altijd aan personen die onder en 
buiten schooltijd in school zijn, vragen wat de reden van 
hun aanwezigheid is en naar wie ze op zoek zijn. 
 
Omdat er op school na schooltijd vaak activiteiten 
plaats vinden (bijv. NSA, extra bovenbouwlessen, of 
theater) is het vaak ’s middags nog een komen en gaan 
van kinderen en ouders. We zullen bekijken hoe in deze 
gevallen om te gaan met het deurbeleid en de vrije 
toegang tot de school. 
 
Voor de locatie Hogeweg geldt dat bij aanvang en einde 
van de schooltijd de toegang tot de school allen via het 
plein (mr. P. Arntzeniusweg) gaat en niet via de 
hoofdingang aan de Hogeweg. 
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Ook voor de locatie Hogeweg geldt, dat ouders en 
leerlingen tot 08:20 uur in de hal mogen wachten.  
Pas als de bel is gegaan mag iedereen naar de klassen 
gaan. Het is dus niet de bedoeling dat ouders en 
kinderen voor dit tijdstip in de klassen zijn. 
 
 

Team 
 
Het herstel van Juf Merel en juf Mandy verloopt 
spoedig. Juf Mandy begin komende maandag al weer 
met het oppakken van haar taken. 
 
 

Paasontbijt 
 
Op donderdag 18 april hebben wij weer ons 
traditionele paasontbijt. De kinderen mogen deze dag 
in pyjama naar school komen. Uw kind neemt deze 
ochtend een versierde doos (bijvoorbeeld een 
schoenendoos) mee naar school. In deze versierde 
doos zit het ontbijt voor een andere leerling. Voor 
welke leerling uw kind de paasdoos maakt en wat hij/zij 
er graag in wil hebben, kunt u lezen op het paaslootje. 
Dit krijgen de kinderen op maandag 8 april mee naar 
huis.  

 
In de paasdoos 
mag geen extra 
snoep of 
chocolade zitten.  
 

Van 08.30 uur tot 09.15 uur zullen de kinderen van het 
paasontbijt gaan genieten. Wanneer uw kind 
onverhoopt niet aanwezig kan zijn op deze dag is het 
fijn als de paasdoos wel naar school wordt gebracht.  
 
 

Verkiezingen 
 
Op woensdag 20 maart vinden verkiezingen plaats voor 
Provinciale Statenverkiezingen en de waterschappen. 

Op beide locaties worden 
stembureaus ingericht. 
Meester Bert Tol is de hele 
dag aanwezig op de locatie 

von Liebigweg en juf Mandy Bos op de locatie 
Hogeweg. 
 
 

Theaterschool TIJ 4 x op VLW 
 
Theaterschool TIJ geeft op woensdagmiddagen 
theaterlessen in de speelzaal op de locatie Hogeweg. 
Omdat er nu ook op woensdagmiddag een NSA 
activiteit is en “Woest-Zuid” een speel/sportruimte 
nodig heeft, ontstond er een probleem. 

Afgesproken is dat TIJ 4x op 
woensdagmiddag van 14:00 – 
17:00 uur gebruik maakt van 
het speellokaal op de Von 
Liebigweg. 
Het gaat om de woensdagen 20 maart, 27 maart, 3 april 
en 10 april. 
De lessen van TIJ zijn overigens voor alle kinderen uit 
Oost / Watergraafsmeer en niet exclusief voor 
Frankendael leerlingen. 
 
 

Wist U dat? 
 

 De groepen 6 van de locatie Hogeweg dit jaar weer 
deelnemen aan het “Jaar-rond-Programma” van 
het NME (de schooltuintjes)? 

 De kinderen in de maanden januari, maart en april 
drie binnenlessen hebben en vanaf de meivakantie 
wekelijks buiten gaan tuinieren? 

 Ze na de zomervakantie (als groep 7) het jaar 
afronden? 

 Op de loactie von Liebigweg (vanwege combinatie-
groepen) groep 6 al getuinierd heeft? 

 We daar dus een jaar overslaan en volgend seizoen 
weer met groep 5/6 gaan deelnemen? 

 Op beide locaties een map beschikbaar is, waarin 
het verslag van MR bijeenkomsten is na te lezen. 

 Op de Hogeweg deze te vinden is in de klas van juf 
Sannne en op de von Liebigweg in de klas van juf 
Debbie. 

 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 
 

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

 
 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2018/09/Kalender-2018-2019-def..pdf
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Agenda 
 
Dinsdag 19 maart 

Info ochtend voor nieuwe ouders (HW) 
Woensdag 20 maart 

Verkiezingen, op beide locaties is een stembureau 
gevestigd 

Donderdag 21 maart 
Info ochtend voor nieuwe ouders (VLW) 

Zaterdag 23 maart 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs 

 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 4 april 2019 (nummer 15) 
 

 


