Schooljaar 2019-2020
Nieuwsbrief 2, 3 oktober 2019

Team
Meester Peter Hommersom geeft op bepaalde
dagen weer zelf gymles.
Op de momenten dat Peter er nog niet is, neemt
meester Twan van IJsseldijk de lessen voor zijn
rekening.
Nu Edith Tjaden en
Gertjan Bart ook
benoemd zijn als
directie van de
Nelson Mandelaschool ziet u hen mogelijk wat
minder vaak.
Edith start in principe op maandag altijd op de
locatie Hogeweg. Op dinsdag start Edith meestal
op de Von Liebigweg. Op woensdag is Edith niet op
school en de donderdag en vrijdag worden
wisslend op de locaties (ook de Neslon
Mandelaschool) ingevuld.
Gertjan is op maandag en woensdag op de Nelson
Mandelaschool. Op dinsdag start hij op de
Hogeweg en donderdagen (wanneer er geen
AMOS verplichtingen zijn) op de von Liebigweg.
Op vrijdag is hij niet op school.

Versierders gezocht!
Beste ouders/verzorgers,

Ouderraad zoekt versterking

De ouderraad (OR) zorgt er samen met ouders
voor dat de school rond Sinterklaas en Kerst mooi
zijn versierd. We kunnen je hulp op verschillende
momenten goed gebruiken!
Vul je naam in op de overzichten die we op de
Hogeweg en de Von Liebigweg hangen.
Zo weten we wanneer we op wie kunnen rekenen.
Alle hulp is welkom, ook als je een halfuurtje kunt!
Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers.
Alvast veel dank namens de ouderraad en de
leerlingen.

* Veel complimenten van superblije
leerlingen
* Vele handen maken licht werk
* Ontdek je creativiteit
* Iedereen kan een slinger ophangen

Zin om de feesten, vieringen en activiteiten voor
de kinderen te helpen organiseren? De ouderraad
zoekt nieuwe OR-leden. Iedereen is welkom! Met
name op de locatie kunnen we extra ouderhulp
gebruiken.
OR-leden die
wel bij de
activiteiten
willen helpen,
maar niet willen vergaderen (dat doen we
ongeveer één keer in de zes weken) zijn ook van
harte welkom.
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Heb je belangstelling? Wil je weten wat het
betekent om OR-lid te zijn? Spreek een van de ORleden
aan
of
mail
naar
Ouderraad.Frankendael@amosonderwijs.nl.
Ouderraadsleden:
Hogeweg: Sally Janze, Lisette ManintVeld, Vanessa
Knipmeijer, Alexandra Tromp, Selda Eryilmaz.
Von Liebigweg: Rosita van der Sluys, Berber
Paarlberg, Esther Elmers, Nienke Roescher, Blanka
Davidovova, Olivia Fernandez, Malu Fuentes.
Leerkrachten: Pascalle Dons, Jennifer de Haart,
Paul Verwegen, Petra Seel (peuters).

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zaterdag 21 september 2019 werd de
kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden op
de locatie Hogeweg.
Het was een geslaagde dag met veel kopers die al
ruim voor aanvangstijd stonden te wachten tot de
deuren opengingen.

de schoolbibliotheek uit te breiden met de
nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken
we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon vóór 15 november
2019 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op we ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van
het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.

Hoezo een lijn? Ik teken wel!
Wat een talent heeft een leerling in groep 3 van de
locatie Hogeweg!
In plaats van een simpel lijntje werd een prachtige
vis getekend.!

Zoals bekend is een deel van de opbrengst
bestemd voor de school. Dit jaar is dat een bedrag
van € 1500. Daar zijn we reuzeblij mee.
Een groot compliment voor de vrijwilligers die dit
mogelijk maken.
Hulp bij de volgende beurs (voorjaar 2020) is altijd
welkom!

Kinderboekenweek 2019
De kinderboekweek is
gisteren van start gegaan.
Het thema is ‘Reis mee!’
Kinderboeken
over
voertuigen staan centraal.
De
Kinderboekenweek
eindigt op 14 oktober.
Natuurlijk besteden we op school uitgebreid
aandacht aan de Kinderboekenweek
In een eerder bericht hebben we al verteld over de
actie van Bruna waarmee u de school kunt helpen
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Informatie hierover kunt u bij de administratie
krijgen.

Administratieve betaalinformatie
Bij deze geef ik u de juiste rekeningnummers om
betalingen te doen voor diverse activiteiten:
 Ouderbijdrage (€60,00 per leerling) :
NL 92 INGB 0008489744, t.n.v. ouderraad PC
basisschool Frankendael
 Activiteiten van het naschoolse programma:
NL 53 INGB 0005029098, t.n.v. basisschool
Frankendael/kampen
 Kampbijdrage groep 7 €65,00 :
NL 53 INGB 0005029098, t.n.v. basisschool
Frankendael/kampen
 Kampbijdrage groep 8 €125,00:
NL 53 INGB 0005029098, t.n.v. basisschool
Frankendael/kampen
Voor het mee kunnen gaan met kamp geldt dat u
de ouderbijdrage én het kampgeld heeft betaald.
U kunt hiervoor evt. een spaar/betaal regeling
treffen.
Ook voor het betalen van de ouderbijdrage kunt u
met mij een betaalregeling treffen.
Als uw kind in het bezit is van een geldige stadspas
kunt u deze bij mij op kantoor laten scannen voor
de betaling van de ouderbijdrage.
Wilt u s.v.p. bij iedere betaling de naam en de
groep van uw kind vermelden?
Hopelijk gaan alle geldstromen op deze manier de
juiste kant op 😊
Met vriendelijke groeten, Nel

Ouderbijdrage
In de bijlage een brief met het verzoek de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 te
betalen. Deze bedraagt € 60 euro voor elk kind uit
het gezin. U kunt de ouderbijdrage overmaken
naar
Rekeningnummer:
NL92 INGB 0008489744
Ten name van:
Ouderraad PC Basisschool
Frankendael, Amsterdam
Betalingskenmerk:
Naam + groep van uw
kind(eren)!
Graag ontvangen wij
uw bijdrage vóór
maandag
21
oktober 2019.
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.

Stagiaires
Hieronder vertellen we iets meer over de
uitgangspunten m.b.t. het aanbieden van
stageplaatsen op onze school.
Als basisschool hebben we de bereidheid
studenten in onze school op te nemen en ze
optimaal te begeleiden tijdens hun opleiding.
Mede vanuit de gedachte
dat we zelf ook de
mogelijkheid
hebben
gekregen stage te lopen
tijdens
de
opleiding.
Daarnaast onderkennen we als basisschool dat
o.a. de praktische vorming essentieel is om een
goede onderwijsgevende te worden. Daarom is er
ons veel aan gelegen hier onze tijd, energie en
aandacht op een verantwoorde wijze aan te
besteden.
Toch hebben we bij het beschikbaar stellen van
stageplaatsen wel een aantal restricties. Zo bieden
we geen stageplekken aan bij leerkrachten die
nieuw op school zijn. Ook bij docenten die aan het
begin van hun carrière staan zullen we in eerste
instantie geen studenten plaatsen. En soms kan de
samenstelling van een groep een reden zijn om
geen stageplek aan te bieden.
Twee keer per jaar bekijken we of, en voor welke
opleiding, we stageplekken kunnen bieden.
Het grootste deel van de stageplekken is bestemd
voor studenten van de (i)PABO. Soms plaatsen we
ook studenten van het ROC die een pedagogische
opleiding volgen.
Ook bij de lessen Bewegingsonderwijs biedt
meester Peter altijd één of meerdere
stageplekken aan.

NSA aanbod
Juf Nel en meester Peter zijn weer druk bezig om
mooi aanbod van NaSchoolse Activiteiten (NSA)
te verzorgen.
Helaas kunnen we door een gewijzigd beleid van
het stadsdeel lang niet meer zoveel activiteiten
aanbieden als u gewend was. Ook zullen er in het
eerste blok alleen activiteiten plaats vinden op de
locatie Hogeweg.

Pagina 3 van 4

Binnenkort verschijnt het activiteitenboekje. De
meeste activiteiten starten na de herfstvakantie.

(centrale) vanaf 14 okt. 6 keer op maandagen 9 uur of
10.30 uur
Groet, Sabine

Kris Kras Atelier
Gebruik foto- en beeldmateriaal
In vorige Nieuwsbrieven hebben
we hier al eens over geschreven.
Het door ons gevoerde beleid,
waarbij we u vragen om bezwaar
aan te tekenen wanneer er foto- en
videoopnamen gemaakt worden binnen de school
waar uw kind herkenbaar op staat, is binnen de
AVG regeling niet meer geldig.
U dient juist van tevoren – expliciet en specifiek
toestemming te geven om uw kind(eren) mee te
laten doen in/bij deze opnamen.
Er wordt een formulier ontwikkeld dat we met de
volgende Nieuwsbrief meesturen. Daarmee kunt u
aangeven of u al dan niet toestemming geeft.

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 te betalen?
 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de
Nieuwsbrief altijd welkom zijn?
 Dit via de mail kan naar?
directie.frankendael@amosonderwijs.nl

Een ingekomen bericht.
We doen het niet vaak maar we maken dit keer
een uitzondering voor een ingezonden bericht van
een ouder.
Beste ouders,
Voor wie nog een leuke creatieve cursus met zijn
jongste kinderen zoekt, die nog niet naar school gaan;
zie hieronder. Sabine Plamper (degene die de cursus
geeft) is een ouder van onze school en geeft soms ook
workshops in de klas van haar zoon. Welkom bij Het
Kris Kras Atelier in de bibliotheek OBA Oosterdok

vlakbij CS Amsterdam in OBA
Oosterdok sinds 9 jaar!
Krassen, kleien, schilderen,
bouwen, spelen en uitproberen.
In deze serie vanaf 6 workshops voor jonge kinderen kan
het
allemaal.
Dit
onder
begeleiding
van
cultuurpedagoge Sabine Plamper, medeauteur van het
boek 'Begrijpen met je handen' (2012). Vrij spel en zelf
doen, daar gaat het hier om. Spannend, verrassend met
veel creatieve vondsten en ideeën ook voor thuis!
Waar: Bibliotheek Oosterdok, Oosterdokskade 143,
1011 DL Amsterdam, tel. 020 5230900
Wanneer: 14, 21, 28 okt. en 4, 11 en 18 nov. 2019.
Leeftijd kinderen: 18 maanden t/m 5 jaar.
NIEUW voor vroege vogels: In de ochtend 2 groepen ter
keuze: 9.00 uur (!) en 10.30 uur
Prijs voor de serie van 6 workshops: € 95,incl.materialen en een eigen teken/sporen boek van
ieder kind & veel opruimen :-)
Voor
meer
info
en
tickets
zie
https://www.oba.nl/kriskras

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

Agenda
Maandag 7 oktober
Informatieochtend voor nieuwe ouders
(VLW)
Dag van de leraar
Dinsdag 8 oktober
Informatieochtend voor nieuwe ouders
(HW)
Maandag 14 oktober
Schoolfotograaf (locatie HW)
Dinsdag 15 oktober
Schoolfotograaf (locatie VLW)
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 17 oktober 2019 (nummer 3)
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