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Team (verlof en vervanging)
Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij de vervanging van juf Bertine van Rooij (groep 8a) voor de rest van het schooljaar
hebben georganiseerd. René Cappendijk zal op maandag t/m dinsdag de lessen verzorgen. Yayha Bekkaoui zal van
donderdag t/m vrijdag de lessen verzorgen. Op woensdag staan Yahya en René afwisselend voor de groep.
De betreffende ouders zijn hierover apart ingelicht via een eerder verstuurde brief. Na de vakantie plannen we een
Teamsgesprek met ouders van de leerlingen waarbij nader kennis gemaakt kan worden met beide leerkrachten.

Groep 8
Volgens de laatste berichtgeving ziet het ernaar uit dat de leerlingen van groep 8 vanaf 4 januari fysiek aanwezig mogen
zijn op school om les te krijgen. In een algemene brief van ons bestuur is hier al over geïnformeerd. Later volgt nog meer
berichtgeving vanuit het bestuur.

Noodopvang
Op de locatie Hogeweg wordt de noodopvang geboden. In een eerdere brief bent u geïnformeerd over de procedure
betreft deze voorziening.
In aanvulling op de brief over de noodopvang kunnen wij u nog melden dat gevraagd wordt wanneer in een gezin, één
ouder een cruciaal beroep uitvoert, zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de kinderen zelf op
te vangen, kunnen deze ouders een aanvraag doen voor noodopvang.
Wat betreft de cruciale beroepen hanteren wij de lijst van de overheid, zie onderstaande link.
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
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Dank ouderraad
Via deze weg willen wij tevens de ouders van de ouderraad nogmaals bedanken voor hun
enorme inzet en harde werk op school.
Alle leerlingen hebben van de OR een leuke goodiebag mee naar huis gekregen voor in de
vakantie.

Parro
We merken dat nog niet alle ouders Parro gebruiken. Juist in deze bijzondere periode is Parro een uitstekend middel
om snel met elkaar te kunnen communiceren.
Een dringend verzoek is om de app te downloaden, anders mist u wellicht belangrijke informatie.

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

Kerstgroet

Het team van de Frankendaelschool wenst
iedereen fijne feestdagen toe en een
goed en gezond 2021!

Agenda / in de planning
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
 Kerstvakantie
Maandag 4 januari 2021
 De school begint weer
Maandag 4 januari t/m maandag 18 januari
 Lockdown: lessen worden online verzorgd
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 14 januari 2021
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