Nr 5, Schooljaar 2019 -2020

Deze keer in de Nieuwsbrief











Informatieavond groepen 8
Hulp gevraagd door de OR
De boedelbak
Berichtje vanuit de AMOS leerlingenraad
Het NSA aanbod
Ouderbijdrage
Fietsen op slot
Een incident
Communicatie
Agenda

Informatieavond groepen 8
Op woensdagavond 4 december organiseren wij in samenwerking met OCO
(Ouder Consumenten Organsisatie) een informatiebijeenkomst over de
overstap van het Basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.
Deze avond is bestemd voor de ouder(s) verzorger(s) van de groepen 8 van de VLW en HW.
De avond wordt gehouden op de locatie Hogeweg.
We beginnen om 19:00 uur en verwachten rond 20:00 uur te eindigen.
OCO is een onafhankelijke organisatie en en verzorgt al jaren op basisscholen presentaties over de overstap
PO-VO. ( https://www.onderwijsconsument.nl/ )

Hulp gevraagd door OR
O WIE kan er mee helpen?
Wij {de OR} zijn dringend op zoek naar ouders die ons op de volgende data
kunnen helpen met de verschillende activiteiten.
Op vrijdag 6 december voor de afbouw van de Sintversiering & opbouw van de
Kerstversiering. Alle uurtjes helpen die er geholpen kunnen worden!
Op dinsdag 17 december om 10.00 uur verzamelen op de Hogeweg voor de
opbouw van de kerstviering in de kerk De bron aan de MIddenweg die op
donderdag 19 december plaats zal vinden en op vrijdag 20 december om 10.00
uur verzamelen in de kerk voor de afbouw en opruimen van de kerk.
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Ook hebben we voor de Hogeweg nog mensen nodig op vrijdag 20 december om de kerstversiering op te
ruimen.
Meld je aan op de VLW bij Esther (moeder van Lennox groep 4} of Rosita (moeder Kay groep 3} en voor de
HW kan je je melden bij Sally of Alexandra. Mocht je extra informatie willen, schiet ons even aan!
Alvast bedankt!
Hartelijke groet, OR

Boedelbak
De school bezit een eigen “Boedelbak”. Deze wordt in december weer
gebruikt om materialen naar en van de kerk te brengen voor de kerstviering.
Welke ouder met technisch inzicht kan ons helpen om de verlichting de
boedelbak te controleren en indien nodig te repareren.
Wilt u ons daarbij helpen, neem dan even contact op met Nel Westra
(administratie) nel.westra@amosonderwijs.nl.

Berichtje vanuit de AMOS leerlingenraad
Gister, dinsdag 19 november, ben ik als vertegenwoordiger van de Frankendaelschool naar de AMOS
leerlingenraad geweest. De AMOS leerlingenraad kwam bij elkaar op de Oranje Nassauschool in Noord. Van
iedere AMOS school was er één vertegenwoordiger aanwezig. In totaal waren wij met 29
vertegenwoordigers.
Wij hebben het gister met elkaar gehad over een duurzame school, de school van de toekomst en een
veilige school. Bij de duurzame school ging het over het groener maken van de schoolpleinen. Bij de school
van de toekomst kwamen verschillende directeuren meedenken over ‘de school van de toekomst’. Wij
moesten daarbij nadenken over hoe onze ideale schooldag eruit ziet en hoe de school er in de toekomst uit
zou moeten zien. Bij het onderwerp veilige school kwam ook een speciale meester. Met hem hebben we
gepraat over pesten op school en wat we daar tegen kunnen doen. Bijvoorbeeld het maken van een
brievenbus, waarin kinderen die niet durven te zeggen dat ze gepest worden een brief of een tekening in
kunnen doen. Ook hebben we gedacht aan een speciale juf of meester waar deze kinderen naartoe kunnen
om iets tegen te zeggen.
Ook hebben we onze nieuwe ‘AMOS leerlingenraad’ t-shirts
gepast (zie foto) en hebben we een lekkere tompouce gegeten
met het AMOS leerlingenraad logo erop. We zijn op de Oranje
Nassauschool ook de klassen langs gegaan om hun ideeën op te
halen waar de leerlingenraad mee aan de slag kan.
Vijf keer per jaar komt de AMOS leerlingenraad bij elkaar. Als er
kinderen zijn die goede ideeën hebben voor de (bovenschoolse)
AMOS leerlingenraad, dan kunnen zij die aan mij doorgeven.
Ik vond het een hele leuke dag dinsdag!
Groeten Stella Hardy (gr. 7b)
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NSA (Na Schoolse Activiteiten) aanbod.
Zoals we al eerder schreven heeft de gemeente besloten de subsidie voor deze
activiteiten te halveren. Daardoor konden we het programma niet meer aanbieden zoals
in voorgaande jaren.
Buiten de financiële kant kregen we ook nog te maken met het feit dat de aanbieder van
“Razende reporter” (een populaire activiteit op de locatie von Liebigweg) dit schooljaar
geen aanbod verzorgt.
Inmiddels zijn we al weer bezig om te kijken welke activiteiten er in het tweede blok
georganiseerd kunnen worden. Natuurlijk zullen we proberen dan ook weer op de Von
Liebigweg iets te organiseren.

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)!

Fietsen op slot
Het blijkt dat er, ondanks dat het hek van het plein aan de Hogeweg onder
schooltijd op slot is, fietsen verdwijnen of verplaatst worden.
We adviseren om iedereen die een fiets op het schoolplein parkeert deze op slot
te zetten.

Incident
In een aparte mail bent u al geïnformeerd over een voorval waarbij getracht is bij twee leerlingen de
telefoon te ontvreemden. Daarnaast zijn er bij de politie meerdere situaties bekend waarin kinderen
worden aangesproken door een groepje jongens op straat met het verzoek even op hun telefoon te kijken
hoe laat het is, waarna getracht wordt deze af te pakken.
We delen deze informatie, zodat u hier met uw kind / kinderen over kan praten. In de groepen 5 t/m 8
besteden wij hier ook aandacht aan.

Wist U dat?






U bij vragen over de schoolfoto’s zelf direct contact met de fotograaf moet opnemen?
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?
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 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 / in de planning
Donderdag 5 december
Sinterklaas bezoekt de school
Maandag 9 december
Informatie ochtend voor nieuwe ouders. (locatie von Liebigweg)
Dinsdag 10 december
Informatie ochtend voor nieuwe ouders. (locatie Hogeweg)

De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 5 december 2019 (nummer 6)
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