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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 18, 29 mei 2019 

 

Team 
 
Op deze plek een woord van dank aan alle kinderen en 
ouders die d.m.v. kaarten, teksten, knutsels of 
anderszins hun medeleven hebben betuigd aan 
meester Peter en zijn vrouw na het overlijden van hun 
dochter Kato. 
Peter is voorlopig nog afwezig. 
 
We zijn blij dat de ALO stagiaires, Britt, Daphne en 
Esmeé op dinsdagen op de locatie Von Liebigweg de 
gymlessen verzorgen. De groepsleerkracht is dan 
aanwezig bij die les. 
Op donderdag zal ALO stagiair Twan op de Hogeweg de 
gymlessen geven. Ook dan is de groepsleerkracht 
aanwezig. 
Op de overige momenten dat er gym op het rooster 
staat, zal de groepsleerkracht zelf een spelles geven. 
De gymlessen van groep VLW 6/7 vinden gedurende 
deze tijd ook plaats op de von Liebigweg en niet op de 
Hogeweg. 
 
 

Schoolreis 
 
Op woensdag 29 mei gaan de groepen 1 tot en met 6 
op schoolreisje.  
Groep 1/2 brengt een bezoek aan Oud Valkenveen.  
De groepen 3, 4 en 5 gaan naar Julianatoren en groep 6 
gaat naar Drievliet.  
Wilt u uw kind het volgende meegeven?  
Een rugzak met daarin: 

 3 x drinken  

 2 x tussendoortje (fruit/liga)  

 1 x  lunch  

 een setje reservekleding met ondergoed 

 als het nodig is een regenjas (als het regent GEEN 
parapluutjes).  

 Bij mooi weer eventueel een petje 

 Als het mooi weer wordt, wilt u uw kind dan 
insmeren met zonnebrandcrème voordat ze naar de 
bus komen?  

 
Het is niet de bedoeling dat 
de kinderen snoep en geld 
meenemen.  
Als het mooi weer wordt, 
wilt u uw kind dan insmeren 
met zonnebrandcrème 

voordat ze naar de bus komen?  

 
Wij hebben er allemaal veel zin in. We gaan er een 
leuke dag van maken!  
 
 
Er worden nog aparte informatiebrieven verstuurd met 
daarin verzamelplekken, tijden enz. 
 
De leerlingen de groepen 7 en 8 hebben die dag 
gewoon school. De leerlingen van groep VLW7 zijn die 
dag te gast op de Hogeweg. 
 
 

Schoolkamp groep 8 
 
Van maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei waren de 
kinderen van groep 8 op schoolkamp. 

Ze verbleven in Groepsaccommodatie de Zuiderzon in 
Eerbeek. Meester Frank, juf Irma, juf Nel, meester Twan 
en juf Edith waren mee als begeleiders. 
Voor een impressie van deze geslaagde week kunt u op 
de Facebook pagina van de Frankendael kijken. 
 
 

De sportdag 
 
Op vrijdag 24 mei was het weer zo ver: de sportdag voor 
de groepen 1 t/m 8.  
De sportdag werd gehouden op sportveld AV’23. Het 

weer werkte mee en onder 
een stralend zonnetje (het was 
zelfs ronduit warm!) konden 
de kinderen aan de gang met 
allerlei sportieve uitdagingen. 
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Op deze plek een groot complimenten voor de ouders, 
de Ouderraad en de juffen en meesters die hard 
gewerkt hebben om de Frankendael Sportdag tot een 
groot succes te maken. 
 
 

Wist U dat? 
 

 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? 

 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. 

 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 
 
Woensdag 29 mei 

Schoolreis groepen 1 t/m 6 
Donderdag 30 mei 

Hemelvaartsdag, de school is dicht. 
Vrijdag 31 mei 

De school is dicht. 
Maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni 

Avondvierdaagse 
Maandag 10 juni 

2e Pinksterdag, de school is dicht 
Woensdag 12 juni t/m vrijdag 14 juni 

Schoolkamp groep 7 
Vrijdag 21 juni 

Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 
Maandag 24 juni 

Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 
 
 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
Woensdag 29 mei 2019 (nummer 18) 
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