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Team – Formatie (anders gezegd gepuzzel

gepuzzel

gepuzzel

)

Zoals u weet gaat juf Irma Eikelenboom binnenkort met zwangerschapsverlof.
Dat betekent dat zij vanaf 6 januari tot het einde van het schooljaar afwezig is.
De IB taken van Irma voor de groepen 3 en 4 worden overgenomen door René
Tuijn. Samira van Erp neemt de IB taken van de groepen 1/2 op zich.
De lestaken van Irma op vrijdag in groep 7b worden overgenomen door juf Edith.
Juf Liss Koevoets (groep 4) zal op woensdagen de lessen van Irma in groep 8 gaan
vervangen. Liss op haar beurt wordt vervangen door juf Tanja Bakker (groep 5) die een dag meer gaat
werken
Helaas gaat juf Pascalle Dons per 1 februari 2020 verhuizen naar Halsteren (NB)
Wij vinden dit het erg jammer, maar vinden het voor juf Pascalle heel erg leuk
dat zij teruggaat naar haar geboortegrond.
We zijn reuze blij dat we er in geslaagd zijn de vacature in groep 7a te kunnen
invullen.
Van maandag t/m donderdag komt juf Bertine van Rooij het team versterken en
de lessen in groep 7a verzorgen.
Juf Bertine start op maandag 27 januari. Zij wordt dan ingewerkt door juf Pascalle.
Juf Pascalle maakt de rapporten voor de kinderen en zal op maandag 2 maart tussen 10:00 en 17.00 uur de
gesprekken voeren.
Op vrijdag, zullen meester Paul en juf Edith lesgeven. Daarnaast hebben de kinderen op deze dag een
blokuur gym.
We zijn blij dat we, mede door de flexibiliteit van de teamleden, in deze tijden van personeelstekort in het
onderwijs deze ingewikkelde puzzel hebben kunnen oplossen.
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Met Juf Nel Westra (administratie) is, in overleg met de ARBO-arts afgesproken, dat zij de komende 6
weken op maandagen thuis werkt. De overige dagen van de week is Nel gewoon op school,
Voor vragen kunt U Nel natuurlijk altijd via de mail bereiken. administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
Het gaat gelukkig een stuk beter met de zoon van juf Edith. Edith is hierdoor weer volledig aanwezig op
school.

Gymrooster
Meester Peter Hommersom is weer vrijwel volledig aan de slag.
Omdat we op de locatie Hogeweg op 6 januari starten met een nieuwe (instroom) kleutergroep en omdat
we met een aangepast gymrooster op vrijdagen de personeelsbezetting in de groepen 7a, 7b en 8 rond
kunnen krijgen starten we na de kerstvakantie met een nieuw rooster.
Vrijdag

Kinkhoest
Bij enkele leerlingen is kinkhoest geconstateerd.
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte.
Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een
bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hoestbuien ontstaan. Deze hoestbuien kunnen 3-4
maanden duren. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De tijd tussen
besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen.
Kinkhoest is een risico voor zwangere vrouwen en is gevaarlijk voor jonge zuigelingen die nog niet
gevaccineerd zijn.
Meer informatie vindt u op:
https://www.rivm.nl/kinkhoest
en
https://www.rivm.nl/kinkhoest/kinkhoest-en-zwangerschap

Kerstmusical
Op donderdag 19 december vieren wij kerst in de kerk ‘De Bron’, hoek Hugo de
Vrieslaan/ Middenweg. Er zal een musical opgevoerd worden door een
gedeelte van het team, het andere gedeelte van het team zal zorgdragen voor
de kinderen tijdens de musical.
Vanaf 18.00 uur gaat de zij- ingang van de kerk open en om 18.30 uur zal de
musical beginnen. Elk gezin krijgt 2 entreekaarten voor volwassenen. Dit is nodig omdat we met de hele
school de kerk ingaan en er geen ruimte is voor meer publiek, kinderwagens en buggy’s.
De kinderen zullen dan ook met hun eigen groep vooraan in de kerk zitten. Het
overige publiek mag achterin de kerk en aan de zijkanten plaatsnemen.
De voorstelling duurt tot ongeveer 19.30 uur. Daarna gaat iedereen weer
rustig, via de zij- ingang, de kerk uit.
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We hopen dat het een zeer geslaagde avond zal zijn en dat de kinderen genieten van de musical!
Vrijdag 20 december zal een gewone schooldag zijn en om 14.00 uur begint dan de kerstvakantie. We
wensen iedereen alvast een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Inloop:
Aanvang:
Waar:

vanaf 18.00 uur
18.30 uur
De Bron
Hugo de Vrieslaan 2

Vacatures in de medezeggenschapsraad (MR)
Door het tussentijdse vertrek van Jacco Calis is er met onmiddellijke ingang een vacature ontstaan in de
medezeggenschapsraad (MR). Door het aflopen van de termijn van Catelijne van Melle is er daarnaast nog
een tweede vacature.
Wat is de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.
De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de MR zijn ouders
en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de directie advies of
instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast kan de MR ongevraagd advies
geven aan de directie.
MR Frankendaelschool
De MR van de Frankendaelschool bestaat uit 3 personeelsleden (Debbie de Groodt, Karin van de Pas en Karin
van Eijden) en 3 ouders (Anna Willmer, Catelijne van Melle en vacante plek). Om de achterban van beide
locaties (Hogeweg en VLW) te kunnen vertegenwoordigen geldt voor de oudergeleding dat elke locatie
vertegenwoordigd moet worden door minimaal 1 ouder. We vergaderen ca 6-8 keer per jaar, waarbij
afhankelijk van de onderwerpen op de agenda de directie ook aanwezig is.
Interesse?
Heb je tijd en zin om actief mee te denken over het beleid van de school en wil je bijdragen aan de toekomst
van de Frankendaelschool, laat ons dan uiterlijk 19 december 2019 per mail
(mr.frankendael@amosonderwijs.nl) weten dat je je kandidaat stelt. Graag ontvangen wij ook een korte
motivatie van je kandidaatstelling.
Bij voorkeur zijn we op zoek naar een kandidaat met (G)MR- of bestuurservaring.
Verkiezing
Indien na 19 december 2019 blijkt dat er meer dan twee kandidaten zijn, dan zal in de tweede helft van
januari 2020 een verkiezing plaatsvinden waarbij alle ouders/verzorgers een stem kunnen uitbrengen.
Meer weten?
Wil je eerst met iemand uit onze MR praten, voordat je besluit je kandidaat te stellen, neem dan contact op
met Anna Willmer of Catelijne van Melle van de oudergeleding van de MR. Je kunt ons aanspreken op school
of ons mailen op mr.frankendael@amosonderwijs.nl.
Met vriendelijke groeten,
Namens de oudergeleding van de MR
Anna Willmer (moeder Kaja & Noa, HW 1-2b & 5)
Catelijne van Melle (moeder David & Jacob, VLW 5-6)
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Bruna Kinderboekenweekactie
Als u tijdens de Kinderboekenweek (van 2 t/m 13 oktober 2019)
één (of meerdere) kinderboek(en) bij de lokale Bruna- winkel
kocht en de kassabon vóór 15 november 2019 op school
inleverde, kon de school deze kassabonnen inleveren bij een
Bruna-winkel.
Bruna telde de kassabonbedragen op en de school ontving een waardebon voor 20% van het totale
kassabonbedrag waarmee we nieuwe leesboeken mochten uitzoeken in een Bruna-winkel.
Er is een bedrag opgehaald van € 406,83 waardoor de school gratis boeken mocht kiezen tot een bedrag
van € 81,35. Dat is wat minder dan vorig jaar (toen hadden we ruim € 500,-) maar toch nog een mooi
bedrag!
Helaas waren er een paar bonnen met een datum buiten de week van de Kinderboekenweek, en er was
een bon, waarbij schrijfgerei en schriften waren gekocht, maar geen leesboeken. Die mocht ook niet
meegeteld worden. Dat was jammer.
Hartelijk dank aan iedereen die meegeholpen heeft, waardoor we weer een paar mooie
kinderboeken hebben kunnen aanschaffen!

Basketbaltoernooi Amsterdam
De afgelopen weken hebben de voorrondes plaatsgevonden, waar leerlingen van de Frankendael aan
hebben deelgenomen. De winnaars van de verschillende stadsdelen spelen op woensdag 11 december het
eindbasketbaltoernooi in de Apollohal. (Apollolaan 4, Amsterdam Zuid)
De Frankendael mag met twee teams (een mix team en een
meisjes team) een gooi doen naar het beste basketbalteam
van Amsterdam. Beide teams bestaan uit 4 spelers uit
bovenbouwgroepen.
Het toernooi start om 14.00 uur en is naar verwachting
afgelopen om 16.30 uur.
Supporters zijn natuurlijk altijd welkom!

Van de Schoolfotograaf
Beste ouder,
Herinneringen voor nu en later: portret, gezin en groepsfoto’s die
blijvende herinneringen worden voor uw kinderen.
Bestel online via pc of mobiele telefoon: https://bestel.rdfoto.nl
Digitale bestanden binnen enkel uren in de mail voor het digitale fotoboek!
HAPPY MEMORIES OP: Fotopapier va € 4,00, canvas, hout, hdmetal : in alle maten.
Foto kadootje o.a. schort, mok, onderzetters, placemat, lunchbox of hdmetal sleutelhanger
Heeft u vragen? vragen@rdfoto.nl .
Alvast bedankt en veel kijkplezier
RDSCHOOLFOTO, uw schoolfotograaf (035-8880086)
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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?
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 19 december
Kerstmusical
Vrijdag 20 december
Er is gewoon school tot 14:00 uur. Daarna begint de kerstvakantie
Maandag 6 januari
De school begint weer

De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Vrijdag 20 december 2019 (nummer 7)
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