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Schooljaar 2019-2020 
Nieuwsbrief 3, 18 oktober 2019 

 

Team 
 
Misschien heeft u 
het al gehoord (of 
gezien), juf Irma 
Eikelenboom is in 
verwachting. 
Medio januari gaat Irma met zwangerschapsverlof. 
Over hoe de vervanging van de taken van Irma geregeld 
wordt informeren we u later. 
De in de vorige Nieuwsbrief genoemde dagen waarop 
Edith en Gertjan op de verschillende locaties zijn, zullen 
voorlopig na de herfstvakantie gehandhaafd blijven. 
 
 

NSA (Naschoolse Activiteiten)aanbod. 
 

Op donderdag 17 oktober heeft u 
van Juf Nel een mail gehad met 
het NSA aanbod en een 
inschrijfformulier. 
Helaas heeft de gemeente 
besloten de subsidie voor deze 
activiteiten te halveren. 
Daardoor kunnen we het 

programma niet meer aanbieden zoals in voorgaande 
jaren. 
Het is daarom ook niet mogelijk het programma op 
twee locaties aan te bieden, zoals u al in de nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen. Maar alle kinderen van de von 
Liebigweg kunnen natuurlijk meedoen aan het 
programma.  
De workshops zijn op de locatie Hogeweg en starten om 
14.15 uur. U heeft dus de tijd om uw kind van de von 
Liebigweg naar de Hogeweg te  
Het NSA programma met het inschrijfformulier zijn op 
de website van de school –onder het kopje “Praktische 
info” – “Naschools aanbod” online beschikbaar. 
Via deze link komt u er direct. 
 
 

Data van de CITO-toetsen 
 
Van onze IB-ers (Irma en Marieke) komt een berichtje 
met betrekking tot de CITO-toetsen.  
Met de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem 
volgen wij de ontwikkeling van de leerling op de voet. 
Deze toetsen nemen wij twee keer per jaar af. Op de 
kalender staan deze momenten dit schooljaar niet 

weergegeven, vandaar dat wij jullie op deze wijze de 
periodes bekend maken.  
 

 Week 3 t/m 5 (13 januari t/m 31 januari):  
o groep 2 t/m 8 CITO Midden-toetsen 

 Week 16 (15 april t/m 17 april):  
o groep 8 CITO Eindtoets 

 Week 20 (12 mei t/m 26 mei):  
o groep 7 CITO Entreetoets 

 Week  (25 mei t/m 12 juni):  
o groep 2 t/m 6 CITO Eind-toetsen 

 
 

Ouderbijdrage 
 
Denkt u er nog aan het betalen van de ouderbijdrage?  
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)! 

 
 
 

Wintertijd 
 
Op zondag 27 oktober wordt de klok weer verzet en 
begint de wintertijd. We kunnen dan een uurtje langer 
slapen. 
Op zondag 29 maart 2020 begint de zomertijd weer. 
 

 
 
 

Schoolfotograaf 
 
Net als voorgaande jaren zullen de bestellingen weer 
plaats vinden d.m.v. inlogkaartjes. We verwachten deze 
kort na de herfstvakantie op school, waarna we ze aan 
de kinderen meegeven. 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2019/10/NSA-programma-en-inschrijfformulier-2019-2020-1e-helft.pdf
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Wist U dat? 
 

 U bij vragen over de schoolfoto’s zelf direct contact 
met de fotograaf moet opnemen? 

 Het NSA aanbod en het inschrijfformulier ook 
digitaal via de site te downloaden zijn? 

 De Frankendael ook op Facebook actief is? 

 We daar vooral actueel nieuws delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 De Jaarkalender ook als PDF via onze website te 
downloaden is? 

 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 21 oktober t/m vrijdag 25 
 Herfstvakantie 
Maandag 28 oktober 
 De school begint weer 
Maandag 4 november 
 Start voortgangsgesprekken 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 7 november 2019 (nummer 4) 
 

 
 

 
 

Het team van de Frankendael wenst iedereen een fijne herfstvakantie. 
 
 

 
 
 

Tot ziens op maandag 28 oktober! 
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