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Team (even voorstellen) 

 
Hi, via deze weg wil ik me graag voorstellen. Ik ben Sabine van Dessel en ben 34 
jaar oud. Ik ben ruim 12 jaar werkzaam in het onderwijs en heb veel in groepen 
1-2 en groepen 3 gewerkt. Mijn hart ligt bij de jongere kinderen. Vorig jaar ben ik 
met mijn gezin, mijn man en onze 2 kinderen ( mats is 4 jaar en Emma is 1 jaar) 
vanuit Amsterdam verhuisd naar Weesp en zocht een baan dichter bij huis. Dat 
is gelukt! Ik ben ontzettend blij dat ik op de Frankendaelschool mag beginnen en 
heb al een paar eerste fijne weken gehad. Ik kijk uit naar de komende tijd! 

 
Sinds dit schooljaar ben ik begonnen als IB-er (intern begeleider) op zowel de Nelson 
Mandelea school als de Frankendael school. 
Ik woon samen met mijn man Albert en onze 4 kinderen in Huizen, hier heb ik ook 30 jaar 
voor de klas gestaan, in alle groepen van de basisschool. Het werd tijd voor iets anders en 
dat heb ik in Amsterdam op beide scholen gevonden. Natuurlijk is alles wennen, maar ik 
mag mij gelukkig prijzen dat ik in deze geweldige teams terecht ben gekomen. Wat een 
vriendelijke en deskundige collega’s heb ik aangetroffen. Mijn mede I-bers zijn goud waard 
voor mij. Ook voor de directie is niets teveel als wat te vragen heb.  
Ik hoop op een geweldige samenwerking met iedereen die op mijn pad komt. Mijn deur staat altijd open voor 
jullie allemaal. 
 

Hartelijke groet, Annelies van Esterik 
 
Mijn naam is Merel. 

Ik ben 34 lentes jong en in juni 2019 getrouwd met mijn man Tim op de Frankendaelschool. 
Afgelopen schooljaar heb ik rondgereisd en les gegeven in Afrika en Zuid-Amerika. 
Sinds dit jaar ben ik weer fulltime aan het werk op de Frankendael. 
Naast lesgeven en rondreizen hou ik ontzettend van voetballen, lezen, duiken, motorrijden 
en lekker eten. 
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Ik ben een actief persoon en het liefst graag buiten, maar gelukkig kan ik ook binnen heerlijk 
genieten van een avondje op de bank of van een potje kolonisten van catan. 
Ik werk dit jaar 3 dagen in groep 6 en 2 dagen in groep 8.  

Groetjes, 
Merel 

 
Hallo! Mijn naam is Laila Miedema en ik ben komend schooljaar de juf van groep 1/2c. Ik ben 
24 jaar oud en woon in Haarlem. Vorig schooljaar heb ik op een andere basisschool in 
Amsterdam gewerkt als juf van groep 1/2. Nu is het tijd voor iets nieuws! Als ik niet aan het 
werk ben, ben ik veelal in de duinen te vinden voor een mooie wandeling of maak ik een lekker 
gerecht in de keuken. Ik kan genieten van mooie muziek en een spannend boek. 
Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de kinderen een leerzaam en vooral gezellig jaar 
van te maken! 

Groet Laila 
 
 

 

De school en COVID-19 
 
Inmiddels is het schooljaar al weer twee weken oud en zij we weer volop aan de slag. 
Het is fijn dat alle kinderen weer op school zijn en dat we het gewone lesprogramma kunnen uitvoeren. Toch 
verwachten we dat de rust die er nu heerst, komend najaar en winter verstoord wordt als personeelsleden 
zich ziek/afwezig (moeten) melden. Het komend schooljaar start ook met onzekerheden.   
De Coronacrisis is nog lang niet voorbij, we zullen de komende maanden steeds weer uitgedaagd worden om 
oplossingen te bedenken voor nieuwe vraagstukken.   
Heel onderwijsland zit in hetzelfde schuitje. We zullen stap voor stap, van en met elkaar dit moeten 
aanpakken en oplossen.  
 
Per 1 september zijn de COVID-19 maatregelen voor het PO (Primair Onderwijs) iets aangepast. We hebben 
u daarover via een apart bericht geïnformeerd. Daarbij hebben we ook twee beslisformulieren gestuurd (1 
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en 1 voor kinderen van 7 t/m 12 jaar) waarmee ouders zelf kunnen bepalen 
of een kind naar school kan. 
 
Hoe zit het met vervanging van afwezige leerkrachten 
Omdat leraren geen voorrang krijgen in het testbeleid kan het twee tot drie dagen duren voor er getest kan 
worden. Daarna kan het 48 uur duren voor er een uitslag is. Gedurende die tijd mag de leerkracht niet voor 
de groep staan. Ook gebeurt het dat lichte verkoudheidsklachten (waar men anders nooit voor thuis bleef) 
er voor zorgen dat leraren nu dagenlang in thuisquarantaine moeten blijven. 
Indien een leerkracht positief getest wordt horen wij van de GGD wat wij moeten doen. 
 
Wat als een leerkracht gedurende de dag, avond of in het weekend klachten krijgt? 
Indien een leerkracht gedurende de dag COVID klachten krijgt de leerkracht zal in dit geval direct een test 
aan vragen. 
De groep blijft de volgende dag(en) thuis tot de testuitslag bekend is. Ouders kunnen de volgende dag op 
school werk voor hun kind ophalen. Waar dit mogelijk is met betrekking tot de klachten en organisatie zal de 
leerkracht online onderwijs verzorgen. (beleid GGD) 
 
Als een leerkracht gedurende de avond nacht of in het weekend klachten krijgt wordt, zullen we de groep 
opvangen en de leerlingen verdelen als dit mogelijk is. (beleid GGD) 
 
Daarnaast zullen wij uiteraard proberen een vervanger voor de groep te regelen. Gezien het lerarentekort 
zal dit geen eenvoudige opgave zijn. Als dat niet lukt moet de groep thuisblijven. Wij zullen u daarover zo 
snel mogelijk informeren en ook vertellen wanneer en waar het werk van kinderen opgehaald mag worden.  
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Waarom mogen er toch geen ouders op het plein? 
Omdat we op de Hogeweg de 1,5 meter regel bij de ingang van het plein niet kunnen handhaven. Hierom 
houden we vast aan de eerdere afspraken over brengen en halen. Wel proberen we de tijden beter op elkaar 
af te stemmen zodat ouders minder lang hoeven wachten. 
Op de Von Liebigweg kwamen ouders al nooit op het plein. Daar werken de huidige afspraken over halen en 
brengen goed. Daarom handhaven we ze. 
 
Ouders mogen de school in voor gesprekken, waarom houden jullie vast aan TEAMS-gesprekken? 
Amsterdam kent relatief veel besmettingen. We willen daarom de risico’s zoveel mogelijk beperken. 
Mocht het toch echt niet anders kunnen dan kan er een gesprek op school plaats vinden. Waarbij uiteraard 
alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 
 
Vragenlijst triage. 
Iedereen die nu de school in komt, en niet tot het personeel behoort, dient bij elk bezoek een triagevragenlijst 
in te vullen. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of de bezoeker de school in mag. 
De vragenlijst bewaren we maximaal 2 weken i.v.m. een mogelijk contactonderzoek door de GGD. 
 

Traktaties 
Voor de duidelijkheid nogmaals de afspraken m.b.t. traktaties. 
Alleen een verpakte gezonde snack is toegestaan als traktatie. Of als u het leuk vindt, mag u ook kiezen voor 
een cadeautje voor in de klas of op het plein. Helaas mogen de kinderen geen rondgang door de school 
maken. 
 
 

 

Virtueel kijkje in de groep 
 
We snappen dat ouders graag willen zien waar hun kind les krijgt. We hebben daarom alle 
teamleden gevraagd een kort filmpje te maken van de klas/groep. Binnen de AVG regeling 
zorgen we ervoor dat er geen kinderen in beeld komen. 
 
 

 

Gymzaal Hogeweg 
 
Op de locatie Hogeweg worden deze en volgende week de vloeren van de gymzaal en het speellokaal 
vernieuwd. Hierdoor vinden de gymlessen twee weken buiten plaats. 
 
 

 

Schooltandarts op locatie Hogeweg. 
 
Vanaf week 40 (28 september) komt de schooltandarts weer op bezoek op de locatie 
Hogeweg. De Tabox (mobile behandelruimte) wordt op vrijdag 25september voor de 
school aan de Hogeweg geplaatst. 
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
 
Helaas is het niet mogelijk om bij dit evenement de 1,5 meter regel te handhaven. 
De organisatoren hebben daarom helaas moet besluiten dit najaar geen Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
te organiseren. 
 
 

 

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 28 september 

 Schooltandarts op de locatie Hogeweg 
Maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober 

 Schoolfotograaf 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt: 

Omstreeks 17 september 
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