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Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Voor jullie ligt de 4e Nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben hem een kleine revisie gegeven. We hopen 
dat hij daardoor nog beter leesbaar is. We horen graag wat prettiger is om te lezen, de één koloms of twee 
koloms versie. 
 

 

Deze keer in de Nieuwsbrief 
➔ Het team 
➔ Een nieuw gezicht op school 
➔ Gezonde leefstijl, fruit en trakteren 
➔ 4 Vaardighedenscan 
➔ Ouderbijdrage 
➔ Schoolfotograaf 
➔ Onderwijsstaking 
➔ Communicatie 
➔ Agenda 
 

 

Team 
 
De in de vorige Nieuwsbrief genoemde dagen waarop Edith en Gertjan op de 
verschillende locaties zijn, zullen voorlopig na de herfstvakantie gehandhaafd 
blijven. 
 

 

Een nieuw gezicht op school 
 
Mijn naam is Ilona Matla.  
De komende periode ga ik pluslessen in het Experimenteer lab voor een 
aantal leerlingen uit de groepen verzorgen. Ik heb mij gespecialiseerd in het 
begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen. Dat doe ik bijvoorbeeld als 
leerkracht in voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs in Amsterdam, trainer en 
coach van scholen, teams en leerkrachten bij het opzetten van passende 
programma’s en in de begeleiding van individuele leerlingen met specifieke 
talenten en problematiek.  
Vanaf dit jaar mag ik ook samen gaan werken met het team op de Frankendael. We gaan ons richten op meer 
plus in de klas waar dat nodig en wenselijk is. Ik zie erg uit naar mijn start op de Frankendael en het werken 
met de leerlingen.  

Graag tot dan, Ilona Matla 
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Gezonde leefstijl, fruit en trakteren 
 
We hebben er de laatste tijd in de Nieuwsbrief weinig over geschreven. Vandaar dat we hier weer eens 
aandacht aan besteden. 
 
Op school besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl en gezonde voeding. En hoewel we geen officiële 
Jump-In school zijn, maken we wel gebruik van de uitgangspunten van het programma.  
Jump-In helpt scholen om een gezonde leefstijl op school vorm te geven. De doelen van Jump-in zijn hierbij 
de leidraad. 
1. Gezondheid staat op de agenda 
2. Samen met ouders gezond gedrag bevorderen 
3. Beleid en educatie rond gezonde voeding 
4. Voldoende en kwalitatief goed vakonderwijs 
5. Actief buitenspelen onder schooltijd  
6. Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau  
7. Aandacht voor motorische ontwikkeling  
8. Goede zorgstructuur voor kinderen met ongezond gewicht 
 
Dit houdt onder andere in: 

• Dat alle kinderen ontbijten voor zij naar school komen. 

• Dat iedereen een gezond pauzehapje meeneemt voor de pauze rond 10:00 uur. Hieronder verstaan wij 
geen snoep en chips maar Fruit. Liever geen fruittoetjes of knijpfruit. Tevens mogen de kinderen hierbij 
drinken. 

• Dat de kinderen als lunch rond 11:45 uur een boterham (met beleg) eten. Geen croissants, 
worstenbroodjes, ongezonde koeken e.d. Snoep is niet toegestaan. 

• Dat wanneer een leerling jarig is, deze natuurlijk mag trakteren. Hierbij hanteren we op school een 
“gezond beleid”. Dit houdt in dat we gezond trakteren (mag ook voor de leerkrachten). Wel dringen we 
er op aan om de traktatie te beperken tot één ding. Overigens is een kleine traktatie in onze beleving ruim 
voldoende. Meerdere “versnaperingen” en speelgoed/gadgets worden niet uitgedeeld en gaan met de 
jarige mee terug. 

 
Twijfelt u? Neem dan vooraf even contact op met de leerkracht. 
 
Op internet zijn tal van leuke traktatie-ideeën te vinden om gezond te trakteren. 
 

 

4 Vaardighedenscan 
 
Zoals in het voorgaande is vermeld hechten we op de Frankendaelschool veel waarde aan een optimale 
bewegingsontwikkeling van uw kind. Zo wordt er jaarlijks een beweegtest afgenomen. De uitkomsten van 
deze test worden gebruikt om de gymlessen aan te laten sluiten op het niveau van de kinderen. Ook wordt 
de beweegtest gebruikt om de motorische ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen.  
 

De ALO Amsterdam (Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding) doet in samenwerking met de faculteit der 
Bewegingswetenschappen van de VU, onderzoek naar 

beweegtests. Studenten en onderzoekers van de ALO zullen meester Peter (vakleerkracht 
bewegingsonderwijs) tijdens de gymles helpen met het afnemen van de beweegtest in groep 3 t/m 8.  
In de bijlage vindt u een brief met veel meer informatie en ook het gedeelte waarop u kunt aangeven of u 
wel of geen toestemming geeft. 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VU_logo.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Ouderbijdrage 
 
Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage al betaald. Hartelijk dank daarvoor! Mocht u nog niet 
betaald hebben, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 
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)! 
 

 

Schoolfotograaf 
 

De bestelkaartjes van de schoolfotograaf zijn inmiddels via de kinderen mee naar huis 
gegeven. 
U kunt daarmee zelf bij de schoolfotograaf uw bestelling doen. Gebruik de link 

bestel.rdfoto.nl, vul de gebruikersnaam en inlogcode die op het fotokaartje staan en doe uw bestelling. 
Tot 17 november worden er geen verzendkosten berekend. De foto’s worden dan rond 21 november naar 
school verstuurd. 
 

 

Staking woensdag 6 november 
 
Op woensdag 6 november was de school -net als ruim 4400 andere scholen- dicht i.v.m. met de staking.  
De staking werd op 6 november uitgeroepen omdat de Tweede Kamer dan debatteerde over de 
onderwijsbegroting. Het was dus dé kans om op die dag aandacht te vragen voor de structurele investeringen 
die nodig zijn in het onderwijs. 
Op verschillende plekken werd aan-dacht gevraagd voor het leraren-
tekort, werkdruk en klassengrootte. Om 09:00 uur was er een bijeenkomst 
voor het stadsdeelkantoor Oost. Hier waren stadsdeelvoorzitter Maarten 
Poorter en wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam mw. 
Marjolein Moorman aanwezig. Ook waren veel ouders en kinderen 
aanwezig.  
Na toespraken en een rap was deze korte bijeenkomst voorbij en gingen veel leerkachten naar de 
manifestatie op de Dam. 
 

 

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 

  

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

 

Agenda / in de planning 
 
Week van 4 november 
 Start voortgangsgesprekken 
Maandag 11 november 
 Informatie ochtend voor nieuwe ouders. (locatie Hogeweg) 
 Sint Maarten 
Dinsdag 12 november 
 Informatie ochtend voor nieuwe ouders. (locatie von Liebigweg) 
Zaterdag 16 november 
 Aankomst Sinterklaas (in Apeldoorn) 
 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 21 november 2019 (nummer 5) 

mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

