Schooljaar 2018-2019
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Schoolplein Hogeweg

Kledingbeurs

(wie wil ons helpen?)
Op zaterdag 13 april gaan we klussen! En gaan we het
plein verder verfraaien.

Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en
speelgoedbeurs gehouden op de Frankendaelschool,
locatie Hogeweg.

Bij deze fase willen we heel graag gebruik maken van
de hulp van ouders en/of vrijwilligers.
Beste ouder(s) verzorgers(s)
Zoals jullie gezien hebben zijn er al grote aanpassing op het
schoolplein van de locatie Hogeweg gedaan. Maar we zijn er
nog niet! Bij de volgende fase willen we heel graag gebruik
maken van de hulp en expertise van ouders en/of vrijwilligers’
Op zaterdag 13 april organiseren we een eerste klusdag, van
9u tot ca 17u. Meld je ook aan als je wel wilt helpen maar niet
op die dag / niet de hele dag kunt!
We zoeken handige mensen/harde werkers om: te schilderen
(de schutting in basiskleur, diverse speelontwerpen op het
plein), geveltuintjes aan te leggen, meubels te timmeren
(bank en kisten), catering te verzorgen.
Mocht je ideeen hebben over sponsoring of goedkope
aanschaf van materialen of heb je thuis nog wat liggen dan
geef het vooral door!! We zoeken o.a. houten planken (voor
kisten en bank) hang- en sluitwerk, schilderbenodigdheden
(rollers, kwasten en verfbakken), betonverf, werkhandschoenen, gereedschap
Als je het leuk vindt om een actieve bijdrage te leveren aan de
opknapbeurt van het plein of als je materialen beschikbaar
hebt dan kun je je per mail aanmelden bij Lyanne Woltjer
(moeder van Simke en Djoeke) lyannewoltjer@hotmail.com of
via de intekenlijsten bij de lokalen. Lyanne coördineert de
aanmeldingen.
Zou je eventueel bij de 2e ronde op zaterdag 15 juni willen of
kunnen, dan kan je dat ook al laten weten.
We zien jullie reactie met belangstelling tegemoet.
Lyanne (moeder van Djoeke en Simke), Dave (vader van
Stella), Harm (vader van Jan), Irma en Gertjan

Afgelopen zaterdag was de voorjaarsbeurs.
Om 10:30 uur stonden er al veel mensen in de rij om
naar binnen te mogen. Het was een zeer geslaagde
ochtend.
Een compliment voor de vrijwilligers is hier zeker op
zijn plaats. Zaterdag waren ze al vroeg in de weer en
na afloop van de beurs waren ze nog ruime tijd bezig
met opruimen.
Maar vrijdag al waren ze een groot deel van de dag
bezig met het opbouwen van de beurs.
Door hun inzet was deze kledingbeurs weer een groot
succes.

Veiligheid en deurbeleid
Opnieuw vragen we uw aandacht en medewerking.
Voor de locatie Hogeweg geldt dat bij aanvang en einde
van de schooltijd de toegang tot de school alleen via het
plein (mr. P. Arntzeniusweg) gaat en niet via de
hoofdingang aan de Hogeweg.
Er mag voor schooltijd, vanaf 08:15 uur, in de hal
gewacht worden, maar niet in de gangen lokalen en op
de trap(bordessen).
Als om 08:20 uur de bel gaat mag iedereen naar de
klassen toe.
Omdat er op school na schooltijd regelmatig
activiteiten plaats vinden (bijv. NSA, extra
bovenbouwlessen, of theater) is het vaak ’s middags
nog een komen en gaan van kinderen en ouders.
Ouders die hun kind dan ophalen wachten buiten. Het
is niet de bedoeling dat ouders van de groepen 1/2 al
voor 14:00 uur in de school zijn om hun kind op te
halen. Ouders van leerringen uit de groepen 3 t/m 8
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wachten buiten op hun kind. De leerkracht brengt de
kinderen na afloop van de lestijd naar het plein.
Alleen in dringende gevallen of op afspraak kan men
rond 14:00 uur de school in.
Voor de locatie Von Liebigweg geldt dat de deur om
08:20 uur open gaat en de kinderen dan naar de lokalen
mogen.
’s Middags als de school uitgaat wachten de ouders op
het plein bij de voordeur.

school moeten lopen om bij hun zus/broer de WC-rol
op te halen.
Bovendien leidt dit tot verstoring van de
instructie/lessen.
We hebben helaas geen mogelijkheid om doosjes met
vochtig toiletpapier te bewaren.

Berichtje van de sportdagcommissie

Helaas is juf Samira een tijdje uitgeschakeld. Het is nog
niet bekend wanneer zij weer aan het werk kan.
Juf Merel is afgelopen woensdag weer begonnen.

Op vrijdag 24 mei is het weer zo ver: de sportdag! Voor
de sportdag zijn wij opzoek naar enthousiaste en
sportieve ouders die het leuk vinden om een groepje of
spel te begeleiden.
U kunt zich
inschrijven bij de
intekenlijsten die
bij de klassen
hangen.
Wij hebben er zin
in!

Paasontbijt

Zomertijd

Voor beide locaties geldt dat om 08:30 uur de lessen
beginnen en ouders de school verlaten. De lessen
duren tot 14:00 uur. Dat betekent dat de kinderen
meestal pas na twee uur naar buiten komen.

Team

Op donderdag 18 april hebben wij weer ons
traditionele paasontbijt.
Kijk in even de
vorige Nieuwsbrief
als u niet meer
precies weet hoe
e.e.a. in zijn werk
gaat.

Bezuiniging, eigen WC papier mee
Ondanks de financiële impulsen in het basisonderwijs
blijft het nodig om verder te bezuinigen.
Om te zorgen dat wij ons budget niet overschrijden
hebben we met ingang van aanstaande maandag de
volgende maatregel genomen.
Elke leerling moet vanaf die dag een eigen rol
toiletpapier meenemen. Deze rol is natuurlijk
uitsluitend voor eigen gebruik bestemd.
We zullen zorgen dat er in elke
klas voldoende wc-rolhouders
zijn zodat de rollen keurig en
hygiënisch opgeborgen kunnen
worden en ze niet door de klas
slingeren.
NB. Het lijkt ons niet handig dat
meerdere kinderen uit één
gezin een rol delen. Want dan
is de kans groot dat hij snel opgaat. Maar ook vinden
we het niet gewenst als kinderen telkens door de

In de nacht van zaterdag 30 maart op
zondag 31 maart gaat de klok een
uurtje vooruit en begint de zomertijd.

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

Agenda
Vrijdag 12 april
Koningsspelen

Dinsdag 16 april
Info ochtend voor nieuwe ouders (Von Liebigweg)
Start CITO eindtoets groep 8 (t/m 18 april)
Donderdag 18 april
Info ochtend voor nieuwe ouders (Hogeweg)
Paasmaaltijd
Vrijdag 19 april
Goede vrijdag en begin van de meivakantie
Maandag 6 mei
De school begint weer
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 18 april 2019 (nummer 16)
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