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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.  
Juf Merel Dijkstra is na een jaar weer terug op school. Merel gaat lesgeven in de 
groepen 6 en 8. Annelies van Esterik komt het IB-team versterken. 
 

 

De start van de school en COVID-19 
 
Op maandag 17 augustus begint de school weer 

De maatregelen die ons schoolbestuur voor de zomervakantie heeft genomen (gebaseerd op het beleid van 
de PO-Raad) blijven nog steeds van kracht. Dit betekent dat de kinderen op vastgestelde tijden alleen de 
school in gaan en dat zij ook weer op aparte tijden door de leerkracht naar hun “ophaalplek” worden 
gebracht. 
Ouders/verzorgers mogen nog steeds niet op het plein of in de school komen. 
In de bijlage(n) staan de verzamelplekken en tijden vermeld. 
 
Verder zijn wij gehouden aan de landelijke richtlijnen. Dit betekent onder meer dat wanneer bij een gezin 
Covid-19 is geconstateerd, wij dit moeten melden bij de GGD. De GGD neemt dan maatregelen. 
Indien een leerkracht vanwege quarantainemaatregelen thuis moet blijven, maar niet ziek is, zullen de lessen 
op afstand gegeven worden. 
 
Wanneer U uit een als risicogebied aanmerkte omgeving komt, verzoeken we u de geldende regels in acht te 
nemen.  
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Gym en gymrooster 

 
Gym 
Meester Peter heeft er weer ongelooflijk veel zin in en hij weet zeker … de kinderen ook! 
In het rooster hieronder kun je bekijken welke klas op welke dag gym heeft. 
Maandag 17 augustus gaan we meteen van start met het gymrooster, dus vergeet je gymspullen niet. 
Gymbroek, gymshirt en gymschoenen. Denk er ook aan dat het gymmen met sieraden niet is toe gestaan.  
 
Dit bericht is voor groep 5/6 en 7/8 VLW 
De eerste 4 weken zullen we niet gaan fietsen naar de Hogeweg (HW). De eerste 4 weken gymmen we dus 
op de Von Liebigweg (VLW). Vanaf dinsdag 15 september zullen de gymlessen plaats gaan vinden op de 
Hogeweg (HW). Vanaf 15 september moet je dus iedere dinsdag op de fiets komen. 
 

Maandag          

8.35 9.20 Groep 4 HW  

9.30 10.15 Groep 3 HW  

10.30 11.15 Groep 5 HW  

11.20 12.05 Groep 6 HW  

12.15 13.00 Groep 8A HW  

13.10 13.55 Groep 8B HW  

 
Dinsdag          

 
 
 
 
 
 
 

Donderdag          

8.35 9.20 Groep 3 HW  

9.30 10.15 Groep 4 HW  

10.30 11.15 Groep 5 HW  

11.20 12.05 Groep 6 HW  

12.15 13.00 Groep 8B HW  

13.10 13.55 Groep 8A HW  

 
Vrijdag           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kennismakingsgesprekken 
 
De gebruikelijke kennismakingsgesprekken worden vanwege de Coronamaatregelen via teams gevoerd. U 
krijgt daar een uitnodiging van de leerkracht voor. 

8.35 9.20 Groep 3 VLW  

9.30 10.15 Groep 4 VLW  

Fietsen naar de HW 10.30    

10.45 12.15 Groep 5/6 VLW op de HW  

12.15 13.45 Groep 7/8 VLW op de HW  

Fietsen naar de VLW    

8.35 9.20 Groep 1/2D VLW  

9.30 10.15 Groep 3 VLW  

10.30 11.15 Groep 4 VLW  

Fietsen naar de HW (11.30)    

12.15 13.45 Groep 7 HW  
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Voor de kennismakingsgesprekken zijn de data donderdag 20 augustus t/m woensdag 26 augustus 
gereserveerd. 
 
 

 

Traktaties 
 
In het kader van de Coronamaatregelen gelden voor traktaties de volgende regels. 
Alleen een verpakte gezonde snack is toegestaan als traktatie. Of als u het leuk vindt, mag u ook kiezen voor 
een kadootje voor in de klas of op het plein. 
Helaas mogen de kinderen geen rondgang door de school maken. 
 
 

 

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

 

Wist U dat? 
 

 Er ook dit 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 
 
Maandag 17 augustus 

 De school begint weer 
Donderdag 20 augustus t/m woensdag 26 augustus  

 Kennismakingsgesprekken via teams 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Nog niet bekend. 
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Overzicht vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 

Vakantie   data 
Herfstvakantie   12 oktober t/m 16 oktober 2020 
Kerstvakantie   21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 
Goede Vrijdag en Pasen 2 april t/m 5 april 2021 
Koningsdag   27 april 2021 
Meivakantie   3 t/m 7 mei 
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 
Studie- taakdagen  26, 28, 29 en 30 april 2021 
Studie- taakdag   9 juli 2021 
 


