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Team 
 
Zoals u eerder al hebt kunnen lezen begroeten we komend schooljaar drie nieuwe 
collega’s. Sabine van Dessel gaat (met duo-collega Eline de Jong) aan de slag in groep 
1/2b op de locatie Hogeweg. Laila Miedema wordt de leerkracht van groep 1/2c en 
Juf Merel Dijkstra keert na een jaar weer terug op school. Merel gaat lesgeven in de 
groepen 6 en 8. Annelies van Esterik komt ons IB-team versterken. 
 
Door verhuizing en/of andere keuzes nemen we volgend schooljaar afscheid van 
collega’s: Irma Eikelenboom, Tanja Bakker en Audrey Leek gaan de Frankendeal verlaten. 
 
 

 

 
Niet op vakantie, maar toch de tijd van je leven? 
Op www.midzomermokum.nl kun je zien wat er 
allemaal te doen is deze zomer, in de hele stad. 
Speciale aandacht voor een super project: Team 
Twaalf! Een week lang op pad in de stad, samen met 
10 kinderen en 2 bijzondere volwassenen, om alles te 
weten te komen over een onderwerp dat jij te gek 
vindt. En nog gratis ook. Kijk op www.boa-
amsterdam.nl/midzomermokum voor meer informatie  
en om aan te melden. Maar doe het snel, want er zijn maar een paar plekjes!  
 

 
 

  

http://www.midzomermokum.nl/
http://www.boa-amsterdam.nl/midzomermokum
http://www.boa-amsterdam.nl/midzomermokum
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Dag groep 8 
Wat hebben de groepen 8a en 8d op een prachtige manier afscheid genomen van hun school. 
Dankzij videoregistraties en digitale technieken hebben de ouders toch mee kunnen kijken naar de manier 
waarop hun kinderen afscheid namen van de Frankendael. Een groot compliment voor de acteurs en actrices 
uit de groepen 8 is zeker op zijn plaats. 
 
Maar ook noemen we juf Karin, meester Peter en meester Paul die op creatieve en onvermoeibare wijze zich 
hebben ingezet om het afscheid van (hun) groep 8 een geweldig evenement te maken. Daarnaast waren er 
op de achtergrond nog vele helpende handen van ouders die altijd zo hard nodig zijn. We wensen de kinderen 
heel veel succes op hun nieuwe school.  
 

 

Laptops terug 
Van de gemeente hebben we bericht gekregen dat alle tablets die in bruikleen zijn 
gegeven aan leerlingen om het thuisonderwijs beter te kunnen volgen, weer 
ingeleverd moeten worden. 
Deze tablets moeten de eerste schooldag na de vakantie (17 augustus) weer 
compleet op school worden ingeleverd. 
 
 

 

Wist u dat? 
 

 Er ook volgend jaar weer een Frankendael kalender verschijnt? 

 U deze dan ook weer kunt downloaden van onze site? 

 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 
 
Vrijdag 3 juli 

 De kinderen zijn vrij (deze dag kom in de plaats van de vervallen dagen op 15 en 16 juni) 
Maandag 17 augustus 

 De school begint weer 
 

Opening op maandag 17 augustus 
Het protocol volledig openen basisscholen (dd. 28-05-2020) dat is ingegaan op 08 juni jl. heeft een 
doorlooptijd tot/met 31 augustus 2020. Dit betekent dat we de schooldeuren op 17 augustus openen op de 
manier zoals we dit afgelopen weken hebben gedaan.  De datum van verschijnen van de volgende 
Nieuwsbrief is nog niet bekend. 
 

 

mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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De samenstelling van het schoolteam in schooljaar 2020-2021 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Hogeweg      

Groep 1/2a Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet 

Groep 1/2b Sabine van Dessel Sabine van Dessel Sabine van Dessel Eline de Jong Eline de Jong 

Groep 1/2c Laila Miedema Laila Miedema Laila Miedema Laila Miedema Laila Miedema 

Groep 3 Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart 

Groep 4 Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets 

Groep 5 Marlou Asser Marlou Asser Marlou AsseR Marlou Asser Marlou Asser 

Groep 6 Sara Beumer Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Sara Beumer 

Groep 7 Eline de Jong Paul Verwegen Paul Verwegen Paul Verwegen Paul Verwegen 

Groep 8a Bertine van Rooij Bertine van Rooij Bertine van Rooij Bertine van Rooij Merel Dijkstra 

Groep 8b Merel Dijkstra Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer 

      

Von Liebigweg     

Groep 1/2d Debbie de Groodt Debbie de Groodt Karin v. d. Eijden Karin v. d. Eijden Karin v. d. Eijden 

Groep 3/4 Mandy Bos / vac. Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst Marscha Garst 

Groep 5/6  Joran Holmersma Joran Holmersma Debbie de Groodt Debbie de Groodt Debbie de Groodt 

Groep 7/8 Karin van de Pas Karin van de Pas Eline de Jong Karin van de Pas Karin van de Pas 
 

Peter Hommersom  vakdocent bewegingsonderwijs maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Mariek Hessels   intern begeleider   woensdag, donderdag 
Samira van Erp   intern begeleider   dagen nog te bepalen 
Annelies van Esterik intern begeleider   dagen nog te bepalen 
Nel Westra   administratie   maandag t/m vrijdag 
Bert Tol    conciërge   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Edith Tjaden   directeur   maandag t/m vrijdag 
Gertjan Bart  adj. directeur   dinsdag, donderdag 
 

 

 

Lokaalindeling von Liebigweg 
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Lokaalindeling Hogeweg 
 
Begane grond 

 
 
 

1e etage 
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Overzicht vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 

Vakanties   Data 
Herfstvakantie   12 oktober t/m 16 oktober 2020 
Kerstvakantie   21 december t/m 01 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 
Goede Vrijdag en Pasen 02 april t/m 05 april 2021 
Koningsdag   27 april 2021 
Meivakantie   03 t/m 07 mei 2021 
Hemelvaart   13 en 14 mei 2021 
Pinksteren   24 mei 2021 
Zomervakantie   12 juli t/m 20 augustus 2021 
 
Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten. Kinderen zijn vrij. 
Studie- taakdagen  13 november t/m 16 november 2020 
Studie- taakweek  15 februari t/m 19 februari 2021 voorafgaand aan voorjaarsvakantie 
Studie- taakdagen  26, 28, 29 en 30 april 2021  voorafgaand aan meivakantie 
Studie- taakdag   09 juli 2021    voorafgaand aan zomervakantie  
 
 
 

 


