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Team (verlof en vervanging)  
 
Edith Tjaden is vanaf donderdag 10 december afwezig in verband met een operatie. De verwachting is dat Edith na de 
kerstvakantie weer aan het werk kan. 
 

  

Sinterklaas 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben jullie via deze link al kunnen zien dat het bezoek van Sint aan de 
Frankendael wat voeten in de aarde heeft. 
 
Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het bezoek van Sint aan de Frankendael verder gaat verlopen? In 
deel 2 wordt het misschien wel duidelijker. In dezelfde link als hierboven vind je het vervolg. 
 
Sint heeft ons al wel laten weten dit jaar thuis te werken en dat zijn schoolbezoek daardoor 
digitaal plaatsvindt. 
 
De school is natuurlijk wel in Sinterklaassfeer en in de hogere groepen zijn weer prachtige surprises gemaakt, zoals je 
hieronder kunt zien. 
 

 

 

 
   

https://sites.google.com/view/sinterklaasfrankendael/homepage
https://sites.google.com/view/sinterklaasfrankendael/homepage
https://sites.google.com/view/sinterklaasfrankendael/homepage
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Kerst 
 

Op vrijdag 18 december vieren we kerst op school. 
 
Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk een kerstmaaltijd te 
organiseren waarbij kinderen genieten van thuisgemaakte lekkernijen. Daarnaast 
kunnen we ook geen ouders uitnodigen voor hulp in de klas. 
 
We hebben, in overleg met de ouderraad, gekozen om voor alle kinderen een 
(covid-proof) kerstlunch te bestellen bij een cateringbedrijf. 
Gedurende de dag besteden we in de groepen aandacht aan het kerstverhaal. 
 
Mogelijk dat leerkrachten via Parro wat beelden zullen kunnen delen van het 
kerstfeest. (heb je trouwens de AVG-verklaring over beeldgebruik al ingevuld en 

ingeleverd? Formulier nodig? Klik hier om het te downloaden.) 
 

 

Wist U dat?  
 

• Het AVG-toestemmingsformulier “Gebruik beeldmateriaal” via de website is te downloaden? 

• We op de locatie von Liebigweg zonnepanelen krijgen? 

• Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?  

• Dit via de mail kan naar directie.frankendael@amosonderwijs.nl  

• Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 
voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl 

 

  
  

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf
mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Agenda / in de planning  
 
Vrijdag 18 december 

 Kerstviering op school 
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

 Kerstvakantie 
Maandag 4 januari 2021 

 De school begint weer 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

Omstreeks 17 december  
 

 
 


