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Schooljaar 2019-2020 
Nieuwsbrief 1, 20 september 2019 

 

Lerarentekort 
 
We hoeven u waarschijnlijk niet meer te vertellen dat 
er -vooral in de grote steden- een enorm tekort is aan 
leerkrachten in het basisonderwijs. 
U heeft daarover ook al een brief gehad van ons 
(AMOS)schoolbestuur. 
Hoewel we nu in alle groepen iemand voor de klas 
hebben staan is het in geval van ziekte of andere 
afwezigheid van leerkrachten niet mogelijk om 
invallers in te zetten. Dit betekent dat we steeds in 
een voorkomend geval moeten kijken hoe we de 
opvang zullen regelen. 
Ook het naar huis sturen van groepen behoort dan tot 
één van de mogelijkheden. 
Wij zullen alle zeilen bijzetten om dit te voorkomen 
maar kunnen niet garanderen dat we een keer tot 
deze stap moeten overgaan. 

 
Team 
 
We zijn blij dat 
we alle groepen 
hebben kunnen 
“bemensen”. 
Eerder hebben we u al de namen van de nieuwe 
collega’s gemeld. In een volgende Nieuwsbrief stellen 
zij zich voor. 
Afgelopen week is juffrouw Audrey Leek begonnen op 
school. 
Audrey heeft meegelopen in de groepen 1/2 (zowel 
HW als VLW) en zal de lestaken van juf Mandy Bos in 
groep VLW 1/2d gaan overnemen. 
Mandy zal haar taken van verleden jaar (op de locatie 
HW) weer oppakken. 
 
 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs  
 
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs gehouden op de Frankendaelschool, 
locatie Hogeweg. Iedereen, ook niet ouders / 
verzorgers van kinderen op de Frankendaelschool, 
kunnen hiervoor een verkoopnummer aanvragen via 
kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker 
komen shoppen.  
 
De beurs is op zaterdag 21 september 2019 van 11:00 
tot 13:00 uur. 

 

   
 
 

Kinderboekenweek 2019  
 
De kinderboekweek van 
2019 heeft als thema ‘Reis 
mee!’  
Kinderboeken over voertui-
gen staan centraal. 
De Kinderboekenweek loopt 
van 2 oktober t/m 13 oktober. 
Natuurlijk besteden we op school uitgebreid aandacht 
aan de Kinderboekenweek. In een volgende 
Nieuwsbrief vertellen we ook hoe u de school kunt 
helpen door het kopen van kinderboeken bij een 
plaatselijke (kinder)boekenwinkel. 
 
 

Verkeersveiligheid rond beide 
schoolgebouwen 
In Middenmeer (het deel van de wijk waar de locatie 
Hogeweg staat) is een begin gemaakt met groot 
onderhoud van ondergrondse leidingen en riolen. 
Dit betekent overlast! Parkeerplaatsen vervallen en er 
rijdt veel zwaar verkeer door de wijk.  
De politie voert regelmatig controles uit en er worden 
boetes uitgedeeld voor fout parkeren, het rijden en 
fietsen op de stoep. 
Er zijn verschillende voorvallen geweest waarbij de 
veiligheid van de leerlingen in gevaar kwam. 
 
Op beide locaties zien we 
dat vrijwel iedereen zich 
aan de regel houdt dat er 
op het schoolplein niet 
gefietst mag worden. 
Maar zowel op de 
Hogeweg als bij de Von Liebigweg wordt ook op de 
stoep naast en voor de school gefietst. We willen we 
iedereen verzoeken om NIET op de stoepen te fietsen. 
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Ook wordt er op beide 
locaties overlast veroorzaakt 
door bestuurders van auto’s 
bij het brengen en halen van 
kinderen. Auto’s worden (al 
dan niet met alarmlichten 

aan) op de stoep geparkeerd, in de bocht van de 
straat, of dubbel op de rijbaan 
We begrijpen dat het rond de begin en eindtijd van de 
school soms druk kan zijn. Maar we willen alle 
autobestuurders met klem verzoeken de veiligheid in 
acht te nemen en zich te houden aan de 
verkeersregels. Ook al kan dit betekenen dat het iets 
verder lopen naar de ingang van de school is. 
 
 

Ouderbijdrage 
 
Binnenkort ontvangt u een aparte brief over de 

ouderbijdrage. 
Nieuw dit jaar is dat 
ouders / verzorgers 
die in het bezit zijn 

van een stadspas deze dit jaar ook kunnen gebruiken 
bij het voldoen van de ouderbijdrage.  
 
 

De Frankendaelkalender 
 
Als het goed is 
heeft u tijdens de 
startgesprekken de 
Frankendaelschool-
kalender gekregen. 
Zo niet dan kun er 
één ophalen bij de 
administratie. 
De kalender is binnenkort ook als PDF te downloaden 
via onze website. 
 
Let op!! 
In het overzichtslijstje van vakanties en vrije-dagen op 
de prikbordpagina in de kalender staat woensdag 20 
mei (de woensdag voorafgaand aan Hemelvaartsdag) 
niet vermeld als studie dag. Deze dag zijn de kinderen 
ook vrij. 

Op het kalenderblad van de maand mei staat deze 
studiedag wel vermeld. 
 
 

Wist U dat? 
 

• U de Frankendaelkalender als PDF kunt 
downloaden van onze website. 

• De Frankendael ook op Facebook actief is? 

• We daar vooral actueel nieuws te delen? 

• We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

• U binnenkort weer gevraagd wordt de 
ouderbijdrage tebetalen? 

• 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 
Zaterdag 21 september 

Kinderkleding- en Speelgoedbeurs.  
(locatie Hogeweg) 

Woensdag 2 oktober 
Start Kinderboekenweek 

Maandag 7 oktober 
Dag van de leraar 

Maandag 14 oktober 
Schoolfotograaf (locatie nnb) 

Dinsdag 15 oktober 
Schoolfotograaf (locatie nnb) 
 

De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 
Donderdag 3 oktober 2019 (nummer 2) 
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