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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 16, 18 april 2019 

 

Schoolplein Hogeweg 
(Compliment voor de klussers!) 

Op zaterdag 13 april om 09:00 uur stonden de 
”klussers” paraat! In een rap tempo werd de strook 
voor de betonschutting zandvrij geveegd en daarna 
werd de schutting in de voorstrijk gezet. Ondertussen 
was al een deel van het prikkeldraad boven het 
toegangshek verwijderd en ging een ploegje aan de 
gang met het leegruimen van het strookje land tussen 
het elektriciteitshuisje en de buren.  
Als volgende werden tegels verwijderd voor de 
geveltuintjes. 
Tegen lunchtijd kwamen er nieuwe helpers en ging een 
enkeling van de ochtendploeg naar huis. 
Vervolgens werd begonnen met het groen schilderen 
van de schutting en het aanbrengen van de rasters in 
de geveltuinen. 
De ronde bank die onder de 
kastanjeboom staat was ’s ochtends al 
in elkaar gezet en werd nu door een 
vakman extra verstevigd en goed 
horizontaal gesteld. 
De zwart witte tegels van het schaakbord werden 
herlegd in de hoek bij het sportveld (de toekomstige 
“chillzone”). 
In de middag werd ook het plein bij de toegang van de 
kleuterlokalen en de fietsenstalling onder handen 
genomen en werd alle zand en vuil verwijderd. 

 
Rond een uur of vier was het werk geklaard en waren 
de klussers ontzettend tevreden met het resultaat. 
Voorlopig hebben we 15 juni gepland als datum om de 
laatste werkzaamheden uit te voeren. 
 
 

Schoolplein von Liebigweg 
 
Binnenkort wordt op het “kleuterplein” het speelhuis 
geplaatst dat uit opbrengst van de sponsorloop uit 2017 
betaald wordt. 
Verder hebben op deze locatie enkele ouders ideeën 
aangedragen om het “blauwe plein” wat 
aantrekkelijker te maken. 
Binnenkort gaan we rond de tafel om te kijken wat 
uitvoerbaar is. 
Ook zal de leerlingenraad gevraagd worden mee te 
denken over het verbeteren van dit plein. 

Verzoek reservekleding!  
 
Het komt nog weleens voor dat een kind een 
plasongelukje heeft. Helaas is onze voorraad met 
reservekleding in de klas beperkt. Daarom zou het fijn 
zijn als u zelf voor een extra setje kleding zou kunnen 
zorgen.  

Alvast bedankt namens de kleuterjuffen 
 
 

Team 
 
Binnen ons bestuurskantoor was een vacature 
vrijgekomen voor een beleidsmedewerker onderwijs. 
Juf andrea heeft hierop gesolliciteerd. Zoals u zult 
begrijpen is zij het geworden. 
Helaas gaat ze daarom de Frankendael na de mei-
vakantie verlaten. 
Mede door het vertrek van juf Andrea zijn de 
werkdagen van juf Tanja en meester Sander wat 
gewijzigd. 
De ouders van leerlingen uit groep HW 5 zijn al eerder 
in een aparte mail ingelicht. 
 
 
 

Juf Ans (peuters) neemt afscheid 
 

Beste collega’ s, ouders en kinderen van de Frankendael-
school. 
 
Het zit d’r op, na 46 jaar en 4 maanden met heel veel plezier 
gewerkt te hebben met de peuters ga ik met pensioen. Mijn 
laatste dag is dinsdag 14 mei. 
Al deze jaren ben ik verbonden geweest aan deze school, 
begonnen in 1973 in een dependance in de Frauenhoferstraat 
met een peuterklasje waar kinderen vanaf 3 jaar kwamen en 
net als de kleuters de ochtend en middag mochten komen. 
 
Na ongeveer 10 jaar werd de dependance gesloten en gingen 
we naar het hoofdgebouw op de Hogeweg. 
Ook werd het peuterklasje een peuterspeelzaal met kinderen 
vanaf 2 ½ jaar die 3 1/2 uur mochten komen en gingen de 
ouders meedraaien op de groep. 
Daarna kwam de voorschool, waar we met 2 pedagogische 
medewerkers op de groep gingen werken. 
Nu zijn we peuteropvang en de peuters mogen 5 uur per dag 
komen en lunchen op de voorschool. 
 
Na al deze jaren heb ik veel zien veranderen zowel in mijn werk 
als op de Frankendaelschool. 
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De laatste verandering die ik nog heb mogen meemaken is de 
mooie speelplaats. 
 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de fijne samenwerking 
en wens de kinderen nog veel speel en leer plezier op de 
Frankendaelschool. 
Ik wens iedereen het allerbeste, geluk en gezondheid., ik kom 
vast nog wel een keertje langs. 
 

Hartelijke groeten juf Ans 
 
 

Koningsspelen vrijdag 12 april. 

 
De koningsspelen vinden in principe altijd plaats op de 
laatste vrijdag voor de verjaardag van Koning Willem 
Alexander (27 april) 
Dit jaar waren de Konings-spelen relatief vroeg omdat 
vanwege Pasen en de mei-vakantie de vrijdagen 19 
april en 26 april niet mogelijk waren. 
Alle kinderen begonnen de dag met een ontbijtje in de 
klas. Daarna was er voor elke groep een sportactiviteit 
 
Zo was er een spelletjescircuit voor de onderbouw, 
waren er sportclinics voor de middenbouw en ging de 

bovenbouw bij Jeugdland 
Oost vlotten bouwen en 
kanoën. 
Ondanks de frisse 
temperaturen kijken we 
terug op een geslaagde 
dag. 

 
 

MILO (van Skool) 
 
Nadat in het najaar een 
deel van de ICT omgeving 
van de leerkrachten is 
overgezet naar “de Cloud” 
is het nu de beurt aan de 
leerling applicaties. 
In de meivakantie wordt het systeem omgezet naar 
MILO het digitale dashbord van SKOOL. Dit dashbord 
wordt aangepast aan het leerjaar en niveau van de 
leerlingen. Zodat zij alleen maar die programma’s 
kunnen gebruiken die voor hen van toepassing zijn. 
 
 

De OBA bestaat 100 jaar 
 
De OBA, (Openbare 
Bibliotheek Amsterdam) 
bestaat 100 jaar. 
Ter gelegenheid van deze 
mijlpaal hebben de kinderen 
in de groepen 3 t/m 8 op Amsterdamse basisscholen 
het handboek “Hoe word ik een super Amsterdammer” 
gekregen. 
Afgelopen dinsdag hebben medewerkers van de OBA 
de gele handboeken in de groepen uitgedeeld en kort 
verteld over de 100-jarige OBA. 
 
 

Berichtje van de sportdagcommissie 
 
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! 
 

 

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

 
 
 

Leerlingenraad 
 
De school heeft een leerlingenraad waarin leerlingen 

zitten uit de groepen VLW 5, VLW 
6/7, HW 5, HW 6a, HW 6b en HW 
7. 
De volgende bijeenkomsten zijn 
gepland op maandag 6 mei 09:00 
uur (VLW) en woensdag 8 mei 

09:00 uur (HW). 
Op woensdag 19 juni is een gezamenlijke vergadering 
op de VLW. 
Op de agenda staan o.a.: duurzaamheid, verkeers-
overlast, hygiëne en gebruik van de schoolpleinen. 
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Verkeersexamen(s) 

 
Verkeersplein Amsterdam is de 
organisatie die de verkeersexamens 
voor de groepen 7 en 8 verzorgt.  
In groep 7 doen de kinderen 
theoretisch verkeersexamen. Voor 
onze school is de afname gepland op 
maandag 6 mei. 

Op 9 april hebben de leerlingen van 
groep 8 het praktisch verkeersexamen 
gedaan.  
Alle deelnemers zijn geslaagd, Top 
gedaan! 
 
 

Meivakantie of studieweek? 
 
Formeel gezien zijn vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 22 april (2e Paasdag) vrije dagen en is de 
Meivakantie van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei. 
Dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april zijn studie- 
werkdagen voor het team. (De kinderen zijn dan vrij) 
Kortom, de kinderen zijn vrij van vrijdag 19 april t/m 
vrijdag 3 mei. 
 
 

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 

 
 

Communicatie 
 

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

 
 

Agenda 
 
Vrijdag 19 april 

Goede vrijdag en begin van de meivakantie. 
Zondag 5 mei 

Begin van de Ramadan 
Maandag 6 mei 

De school begint weer 
Informatieavond ouders groep 8 over schoolkamp 
Vergadering OR 

Donderdag 9 mei 
Vergadering MR 

Maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei 
Schoolkamp groep 8 

Vrijdag 24 mei 
Sportdag 

Maandag 27 mei 
Informatieavond ouders groep 7 over schoolkamp. 

Woensdag 29 mei 
Schoolreis groepen 1 t/m 6 
 
 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
Donderdag 16 mei 2019 (nummer 17) 

 
 

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