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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 20, 12 juli 2019 

 

Groepsindeling en formatie  
schooljaar 2019-2020 

 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief 
vindt u het overzicht van de inzet 
van de teamleden in het komende 
schooljaar. 
Tevens vindt u plattegronden met een overzicht van 
welke groepen volgend schooljaar in welke lokalen 
zitten. 
 

In het aankomende schooljaar 
verwelkomen we drie nieuwe 
collega’s. Juf Liss Koevoets, juf 
Eline de Jong en juf Sara 
Beumer. De laatste twee zijn 

geen onbekenden. Zij hebben in het kader van hun 
opleiding stage gelopen op onze school. 
In het nieuwe schooljaar vindt er ook een verandering 
in de taken/werkzaamheden van de schoolleiding 
plaats. In een aparte brief van het schoolbestuur leest 
u daar meer over. 
 
 

Jaarrooster 
 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief vindt u het overzicht 
van vakanties en vrije dagen voor het komende 
schooljaar. 
Binnenkort zullen ze, evenals andere zaken die door het 
jaar heen plaats vinden (denk aan schoolreis, 
kerstviering enz.,) ook op de website vermeld worden.  
 
 

De vakantiekoffer 
 

Weten jullie nog van vorig jaar? 
De vakantiekoffers …………….  
Wat hebben we een leuke 
dingen gezien! 
Ook dit jaar zijn we weer 
nieuwsgierig wat de kinderen 

allemaal mee gaan maken tijdens de zomervakantie. 
Na de vakantie willen wij deze avonturen graag horen, 
maar ook kunnen zien.  
Wij denken aan logeerpartijen, campings, speeltuinen, 
wandeltochten, knutselen, kampvuren, vakanties 
dichtbij, vakanties ver weg luieren, en alle avonturen 
die hier niet bij staan. 

Alle kinderen, en natuurlijk leerkrachten, krijgen een 
geel A3 blad mee waarop een grote koffer staat 
afgebeeld. Hierop kunnen de kinderen hun avonturen 
verzamelen. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld 
foto's, toegangskaartjes, folders en tekeningen op het 
A3 blad te plakken. Het is leuk om er korte teksten bij 
te zetten. Wij hopen dat 
iedereen zijn gevulde koffer de 
eerste schooldag na de vakantie 
weer meeneemt. Zo kunnen wij 
met de hele school gezamenlijk 
starten met hetzelfde 
onderwerp 'vakantie'.  
 
 

Aftellen 
 
Het is een traditie op de Frankendael om voor het begin 
van de zomervakantie met elkaar af te tellen. 
Hier even de “spelregels”. 

Op de locatie von 
Liebigweg tellen de 
kinderen in hun eigen 
klas met hun leerkracht 
af en gaan dan op de 
gebruikelijke manier en 
tijd naar buiten. 

Op de locatie Hogeweg verzamelen ouders en de 
kinderen van de groepen 3 t/m 7 rond 13:55 uur op het 
plein. De kinderen blijven bij hun juf en meester tot er 
afgeteld is en gaan dan pas naar hun ouders toe. 
De leerlingen van de groepen 1/2 blijven in hun klas en 
nemen niet deel aan het aftellen omdat het voor de 
jongere kinderen erg druk en onoverzichtelijk kan zijn. 
Na het aftellen mogen hun ouders naar de klas om hun 
kind op te halen. 
 
 

Dag groep 8 
 
Met een fantastische musical en een officieel gedeelte 
namen de kinderen van groep 8 met een lach en een 
traan op woensdagavond 10 juli afscheid van de 
Frankendael. 
We wensen de kinderen heel veel succes op hun 
nieuwe school.  
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Hieronder een foto van de kanjers tijdens hun optreden 
op het pleinfeest. 

Op de avond zelf zijn al veel personen bedankt voor hun 
hulp en inzet. Dat herhalen we hier niet meer.  
Maar wel noemen we de hulp van de leden van de 
Ouderraad die door hun hulp en inzet hebben 
bijgedragen aan het succes van deze avond 
 
 

Koffie-uurtje op woensdag 
 
Het is een gebruik dat op de locatie Hogeweg op 
woensdagochtend koffie en thee klaar staat. 
Omdat de schoolleiding (zoals eerder in Nieuwsbrieven 
is vermeld) op maandag en dinsdag een inloop 
spreekuur heeft hebben we besloten om na de 
zomervakantie het koffie-uurtje op woensdag af te 
schaffen. 
 
 

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? 

 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 
 
Maandag 26 augustus. 

De school begint weer. 
 
 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
(nog niet bekend) 

 

 
 

De samenstelling van het team in schooljaar 2019-2020 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Hogeweg      

Groep 1/2a Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet 

Groep 1/2b Karin v. d. Eijden Eline de Jong Karin v. d. Eijden Karin v. d. Eijden Eline de Jong 

Groep 3 Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart 

Groep 4 Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets 

Groep 5 Tanja Bakker Sara Beumer Sara Beumer Tanja Bakker Tanja Bakker 

Groep 6 Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser 

Groep 7a Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons Pascalle Dons 

Groep 7b Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Irma Eikelenboom 

Groep 8 Paul Verwegen Paul Verwegen Irma Eikelenboom Paul Verwegen Paul Verwegen 

Von Liebigweg      

Groep 1/2d Mandy Bos  Mandy Bos Mandy Bos Mandy Bos Mandy Bos 

Groep 3/4 Eline de Jong Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst 

Groep 5/6 Debbie de Groodt Debbie de Groodt Debbie de Groodt Debbie de Groodt Debbie de Groodt 

Groep 7/8 Karin van de Pas Karin van de Pas Eline de Jong Karin van de Pas 
Eline de Jong 

Karin van de Pas 

 
Peter Hommersom (gym)    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Marieke Hessels (IB)    woensdag en donderdag 
Irma Eikelenboom (IB)    maandag, dinsdag, donderdag 
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Samira van Erp (IB, Nelson Mandela) maandag t/m donderdag 
Nel Westra (administratie)   maandag t/m vrijdag 
Bert Tol (conciërge)    maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Edith Tjaden (directeur)    maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Gertjan Bart (adjunct-directeur)   maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Twan IJsseldijk (gym)   (tijdelijk) 

 
 
Lokaalindeling von Liebigweg 

 
 

Groep 1/2d   juf Mandy 
Groep 3/4d  juf Marscha en juf Eline 
Groep 5/6d   juf Debbie 
Groep 7/8d  juf Karin van de Pas en juf Eline 
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Lokaalindeling Hogeweg 
begane grond 

 
 
1e verdieping 

 
 

Groep 1/2a lokaal 2  juf Wies 
Groep 1/2b lokaal 1  juf Karin van Eijden en juf Eline 
Groep 3  lokaal 3  juf Jennifer 
Groep 4  lokaal 4  juf Liss 
Groep 5  lokaal 5  juf Tanja en juf Sara 
Groep 6  lokaal 9  juf Marlou 
Groep 7a lokaal 7  juf Pascalle 
Groep 7b lokaal 6  meester Frank en juf Irma 
Groep 8  lokaal 8  meester Paul en juf Irma  
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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 

Studie- Taakdag 20 mei 2020 

Studie--Taakdagen 15 en 16 juni 2020 

 
 
 

 
 
 


