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Team
Juf Nel Westra zal zoals u in een aparte mail heeft kunnen lezen, wat langer afwezig
zijn vanwege ziekte. Vanaf deze plek wensen we Nel alle goeds en een spoedig herstel.
We doen onze uiterste best om de administratieve taken en zaken van Nel zo goed
mogelijk op te vangen maar vragen begrip als deze soms wat langer duren.
De school is door de afwezigheid van Nel telefonisch minder goed bereikbaar. Een
mailtje sturen is dan handiger. (zie voor info over de emailadressen het eind van deze
Nieuwsbrief)
Net voordat de Nieuwsbrief online zou gaan kregen we het bericht dat juf Irma vandaag (14 februari,
Valentijdag) is bevallen van een dochter! Haar naam is Fiene.

Noodplan lerarentekort
U heeft waarschijnlijk uit de media vernomen dat de gezamenlijke schoolbesturen in Amsterdam afgelopen maand een “Noodplan Lerarentekort
Amsterdam” hebben gepresenteerd.
Via deze link kunt u het plan inzien.
De directeuren van AMOS scholen hebben tijdens een directiedag bekeken
welke mogelijkheden het Noodplan biedt voor hun schoolspecifieke situatie.
Het team van de Frankendael zal zich in de studieweek over het plan buigen

Studieweek
De kinderen zijn vanaf maandag twee weken vrij. De eerste week is een vakantieweek en de tweede week
een studieweek waarbij de kinderen vrij zijn en de teamleden op school zijn.
Waar houdt het team zich zo’n week eigenlijk mee bezig?
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Op de eerste dag presenteert Kim Gelens (orthopedagoog “Zien in de klas”) de school- en groepsopbrengsten
naar aanleiding van de CITO-M toetsen. De resultaten van de groepsresultaten worden daarna in de bouwen
besproken. De conclusies worden later die die dag teambreed besproken.
Verder wordt tijd besteed aan het invullen van analyseformulieren m.b.t. de groepsopbrengsten.
Ook worden deze dag alle OKI-docs en aanmeldformulieren voor de leerlingen van groep 8 in orde gemaakt
en verstuurd.
De tweede dag hebben alle bouwen een gesprek met de specialist in meer- en hoogbegaafden onderwijs.
Het doel is leren hoe je een hoogbegaafde leerling kunt signaleren en welke materialen en middelen je
doelgericht kunt inzetten.
Verder is er ruim tijd beschikbaar voor het schrijven van rapporten en het voorbereiden van de
rapportgesprekken. Ook wordt verder gewerkt aan de analyses en het opnieuw indelen van de
instructieniveau’s.
De derde dag wordt vooral besteed aan het schrijven van rapporten en het
voorbereiden van de rapportgesprekken.
Op dag vier is een rekenexpert van de nieuwe rekenmethode Getal en
Ruimte is op school om vragen te beantwoorden over de methode en waar
nodig mee te kijken naar de toetsen.
Verder staan bijeenkomsten van werkgroepen en commissies op het
programma (jaarplanning, uitjes, schoolreis, schoolreis, schoolkamp, praktisch verkeersexamen, enz. enz.).
Verder is er gelegenheid om zaken m.b.t. de rapporten en analyses af te ronden.
De laatste dag tot slot, wordt gebruikt om de puntjes op de I te zetten. De lesplanning voor de komende
periode af te ronden. En (op de VLW) lokalen verder in te richten (de vloeren zijn namelijk in de vakantieweek
gesprayd waardoor ze uitgeruimd moesten worden)

Na Schools Aanbod/Activiteiten (NSA)
Hoewel juf Nel is uitgevallen heeft meester Peter Hommersom toch kans gezien een
mooi programma voor de 2e periode NSA samen te stellen. Deze periode start in de
week van 9 maart.
Mede door afwezigheid van Nel zijn er dit keer geen boekjes gemaakt, maar hebben
we alleen een digitale flyer op de website staan. Dit is de link er naar toe. Ook is hier
het aanmeldingsformulier te downloaden. De ingevulde formulieren ontvangen we
graag uiterlijk woensdag 4 maart. (Inleveren bij de leerkracht! Deze zorgt ervoor dat
de formulieren bij meester Peter terecht komen) Als er meer aanmeldingen zijn dan
plaatsen voor een bepaalde workshop zal er geloot worden.
Voor alle workshops zijn wij verplicht (door regelgeving van het Stadsdeel) een eigen bijdrage van € 20,00 te
vragen. Dit kunt u (ook weer omdat Nel er niet is) uitsluitend overmaken op IBAN: NL53INGB0005029098,
basisschool Frankendael/kampen. Graag de naam van uw kind, de groep en locatie vermelden en de naam
van de workshop.
Helaas kan u kind niet deelnemen als uw betaling op maandag 9 maart niet binnen is.
Omdat we dit keer maar één activiteit kunnen aanbieden op de locatie VLW attenderen we u op de flyer aan
het eind van deze Nieuwsbrief , waarbij een ouder, eigenaresse van Kringloop ’t Hartje, op
woensdagmiddagen van 14.30 tot 16.00 creatieve workshops aanbiedt voor kinderen van 6 t/m 10 jaar.
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Wist U dat?








We dus even wat minder goed telefonisch bereikbaar zijn?
De Frankendael (voorlopig even minder) 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
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
 Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
 Studie- werkweek (de leerlingen zijn vrij)
Woensdag 4 maart
 Rapport gesprekken beginnen
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Rond vrijdag 13 maart 2020 (nummer 11)
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