
 

 Pagina 1 van 3  
 

Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 19, 18 juni 2019 

 

Team 
 
Wij zijn druk bezig om de formatie voor volgend 
schooljaar rond te krijgen. Wij zijn al een heel eind op 
weg, maar moeten nog enkele gesprekken voeren. U 
zult begrijpen dat we, gedurende dat proces, nog geen 
uitsluitsel kunnen geven. Zodra het formatieplaatje 
rond is zullen we u op de hoogte stellen. 
Helaas hebben drie collega’s te kennen gegeven, 
vanwege andere keuzes, volgend schooljaar niet meer 
op de Frankendael te werken. Juf Merel gaat op 
wereldreis, juf Sanne en meester Matthijs gaan op 
andere scholen aan de slag. We kijken terug op een 
prettige samenwerken en wensen deze collega’s alle 
goeds met hun nieuwe stap. 
 
 

Jaarrooster 
 
Het jaarrooster met het overzicht van vakanties en vrije 
dagen voor het komende schooljaar is gereed en op 17 
juni in de MR besproken. 
Het wordt, evenals andere zaken die door het jaar heen 
plaats vinden (denk aan schoolreis, kerstviering enz.,) 
ook op de website vermeld. 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief vindt u het 
overzicht. 
 
 

Dahlia in pleintuintje 
 

De leerlingen van groep 6a 
zorgen ervoor dat de nieuw 
aangelegde tuintjes op het plein 
regelmatig water krijgen en er 
netjes uitzien. 
Daarnaast heeft een leerling uit 
groep 6b op de schooltuinen een 
dahliaknol gekregen en deze in 
een pleintuintje gepoot. Hij 

heeft daar een prachtig bordje bij gemaakt zodat 
iedereen weet wat er groeit. 
 
 

Avondvierdaagse 
 
Van 3 t/m 6 juni werd de Avondvierdaagse weer 
gelopen. Het waren 4 geweldig mooie avonden. 
Hieronder een overzichtje met wat aantallen. 

 
Er deden van de Frankendael 113 lopers mee. 

 72 lopers voor de 5 km 

 41 lopers voor de 10 km 
 
Als school namen we voor de 41e keer deel. Maar hoe 
zat het met de individuele lopers? 

 1e keer: 22 lopers 

 2e keer: 21 lopers 

 3e keer: 17 lopers 

 4e keer: 13 lopers 

 5e keer: 18 lopers 

 6e keer: 12 lopers 

 7e keer:  6 lopers 

 8e keer:  2 lopers 

 10e keer:  1 loper 

 14e keer:  1 loper 
 
Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Tijdens 
deze Avondvierdaagse ging het om: 

 80   liter limonade 

 12   liter koffie 

 12   liter thee 

 24   rollen koek 

   9   pakken ontbijtkoek 

 113 rozen 

 113 zakjes chips 
 
Vanaf deze plek alle lopers gefeliciteerd en uiteraard 
bedankt aan alle ouders die mee gelopen hebben. 
Op de Facebookpagina van de school vind je een 
impressie van het evenement. 
 
En zonder iemand te kort willen doen is een groot 
compliment voor Petra en Frank Seel op z’n plaats voor 
hun enorme inzet en organisatie (en het aanleveren van 
alle getallen) waardoor de 41e Avondvierdaagse van de 
Frankendeal weer een groot succes was. 
 
 

Schoolreis 
 
Op woensdag 29 mei gingen de groepen 1 tot en met 6 
op schoolreisje.  
De groepen 1/2 gingen naar Oud Valkenveen.  
De groepen gingen 3, 4 en 5 gingen naar de Julianatoren 
in Apeldoorn en de groepen 6 bezochten Drievliet.  
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Door de drukte waren s’ochtends niet alle bussen op 
tijd. En ook op de terugweg 
was er wat fileleed. Maar 
dat mocht de pret niet 

drukken. Het weer werkte 
mee en we kijken terug op 
een geslaagde dag. 
 
 

Schoolkamp groep 7 
 
Van woensdag 12 juni t/m vrijdag 14 juni waren de 
kinderen van de groepen 7 op schoolkamp. 
Ze verbleven in groepsaccommodatie Fort Pennings-
veer bij Haarlem-Spaarnwoude. Juf Karin, meester Paul, 
juf Nel meester Gertjan, en op donderdag 
stagemeester Suleiman, waren mee als begeleiders. 

De kinderen gingen er op de 
fiets naar toe. (op woensdag 29 
mei hadden ze al geoefend met 
het in een grote groep rijden) 
Enkele ouders fietsten mee als 
begeleiders op deze tocht. 

Op de heenweg hebben ze te maken gehad met veel 
regen, maar niemand liet zich daardoor uit het veld 
slaan. ’s Avonds hebben ze gebowld en levend stratego 
gespeeld. Donderdag stonden activiteiten in 
recreatiegebied Spaarnwoude en een spannend 
avondspel op het programma. Op vrijdag was het 
alweer tijd voor de terugreis. 
Voor een impressie van dit geslaagde schoolkamp kunt 
u op de Facebookpagina van de Frankendael kijken. 
 
 

Inloopspreekuur 
 
Het kan zijn dat u iets met de directie wil bespreken of 
dat u iets te vragen heeft. 
Edith en Gertjan zijn hiervoor van 08:20 uur tot 09:00 
uur wisselend op één van beide locaties bereikbaar 
Edith is in principe elke maandag op de Hogeweg en 
elke dinsdag op de von Liebigweg. Gertjan is op 
maandag op de von Liebigweg en dinsdag op de 
Hogeweg.  
 

Rapportgesprekken 
 
Op maandag 1 juli, dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli en 
vrijdag 5 juli vinden rapportgesprekken plaats. De 
gesprekken vinden plaats tussen 14:30 uur en 17:45 
uur. 
Vanwege een ingelaste bestuursactiviteit op 
donderdag 4 juli, zijn er die middag en avond geen 
gesprekken. 
We hebben er voor gekozen geen vervangende avond 
voor rapportgesprekken in te roosteren. 

 
 

Onderzoek van  
Amsterdam UMC en de Bascule 

 
Deze week krijgen alle 
kinderen een 
informatiefolder, 
antwoordstrook en -envelop mee van Amsterdam UMC 
en de Bascule in verband met mogelijke deelname aan 
een onderzoek over selectief mutisme. 
We verzoeken u vriendelijk de informatie te lezen en 
via de antwoordstrook te laten weten of u uw kind wilt 
laten deelnemen aan het onderzoek. 
U kunt deze strook via de antwoordenenvelop (geen 
postzegel nodig) opsturen naar Amsterdam UMC. 
 
 

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 
Sanne en juf Irma en op de von Liebigweg in de 
klas van juf Debbie en juf Karin. 

 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 
 
Donderdag 20 juni 

Informatie ochtend voor nieuwe ouders (locatie 
Von Hogeweg) 

Vrijdag 21 juni 
Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 

Maandag 24 juni 
Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 

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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Vrijdag 28 juni 
Pleinfeest 

Maandag 1 juli, dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli & 
vrijdag 5 juli 

Rapportgesprekken 

 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 27 juni 2019 (nummer 20) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2019 – 2020 
 

Vakanties data 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020 

Studiedagen en taakdagen voor leerkrachten. De kinderen zijn vrij.   

Studie- Taakweek 24 februari t/m 28 februari 2020 

Studie- Taakdagen 4 mei en 6 t/m 8 mei 2020 

AMOS studiedag 20 mei 2020 

Studie—Taakdagen 15 + 16 juni 2020 

 
 


