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Deze keer in de Nieuwsbrief 
 

➔ Team 
➔ Lood in waterleidingen 
➔ Als de school in- of uitgaat (locatie Hogeweg) 
➔ Bezoek College van Bestuur 
➔ Wist u dat 
➔ Communicatie 
➔ Agenda 
 

 

Team 
 
Per 3 februari is Joram Holmersma gestart als onderwijsassistent. Joram neemt op 
maandag (HW) en dinsdag (VLW) een deel van de taken die juf Mandy Bos, voor de 
kerstvakantie, uitvoerde over. 
Daarnaast loopt Joram op woensdag, in het kader van zijn opleiding tot leerkracht, 
stage bij juf Debbie in groep 5/6d VLW. 
 
Zoals bekend is juf Bertine van Rooij deze maand gestart als leerkracht in groep 7a. 
 
Juf Nel Westra is deze week afwezig i.v.m. ziekte. Hierdoor is de school telefonisch minder goed bereikbaar. 
Een mailtje sturen is dan handiger. 
 

 

Lood in waterleidingen 
 
De uitslag van de watermonsters die genomen zijn op beide locaties, in het kader van een 
mogelijk hoog loodgehalte in de waterleidingen, geeft geen reden tot zorg. 
In de bijlage vindt u twee brieven van het schoolbestuur met meer informatie. 
 

 

Als de school in- of uitgaat 

 
Op de locatie Hogeweg mag er van af 08:15 uur in school gewacht worden voor dat 
de lessen beginnen. 
Het is de bedoeling dat er in de hal gewacht wordt en niet in de gangen of op de trap. 
 
Soms zijn er Na Schoolse Activiteiten. (NSA) Ouders die hun kind(eren) komen ophalen wordt verzocht buiten 
te wachten en niet in de hal. 
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Bezoek College van Bestuur (CvB) locatie Hogeweg 
 
Op maandag 3 februari bezochten Lex Polman en Arie van loon, (College van 
bestuur van AMOS) de locatie Hogeweg. 
De bestuurders spraken onder meer met leerlingen van de leerlingenraad, 
enkele teamleden, een 5-tal ouders en de schoolleiding. 
Het bezoek aan de Hogeweg werd door de bestuurders als zeer positief en 
prettig ervaren. 
 

 

Wist U dat? 
 

• 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 
 
Donderdag 6 februari 2020 

• Definitieve adviesgesprekken groep 8D VLW en groep 8A (HW) 
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 

• Voorjaarsvakantie 
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 

• Studie- werkweek (de leerlingen zijn vrij) 
 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 13 februari 2020 (nummer 10) 
 

mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

