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Team (verlof en vervanging)  
 
Juf Bertine is op zaterdag 27 februari bevallen na ruim 28 weken van 2 zonen., Theo en Guus.  
We hebben nog even gewacht met het delen van dit nieuws omdat de kinderen erg klein en kwetsbaar zijn.  
Eind vorige week is gebleken dat de tweelingen (ernstige) beperkingen hebben. Dit is heel verdrietig nieuws voor 
Bertine en haar man Mirck.  
Gelukkig is Bertine inmiddels uit het ziekenhuis en thuis. Beide jongens die eerst in het ziekenhuis in Leiden lagen zijn 
overgebracht naar het ziekenhuis in Nieuwegein dat een stuk dichter bij hun ouders is. 
De leerlingen van de groep van Bertine en hun ouders zijn vorige week al apart geïnformeerd. 
 
Helaas gaat meester Joran Holmersma de school per 1 april verlaten. 
Joran geeft nu twee dagen les op de Frankendael in groep 5/6D, maar heeft per genoemde datum een full time baan 
elders aangenomen. 
Juf Debbie zal vanaf 1 april de lestaken van Joran overnemen en fulltime voor de groep gaan. 
Joran is op 30 maart voor het laatst op school. We danken Joran voor zijn inzet op de Frankendael en wensen hem 
succes in zijn nieuwe werkkring 
 

  

Studiedagen  
 
De studieweek van 15 t/m 19 februari die in de jaarplanning stond is vervallen. Er voor in de plaats zijn vrijdag 19 en 
maandag 22 maart gekomen.  
Deze twee dagen zijn nodig om de M-toetsen, die de afgelopen twee weken zijn afgenomen te analyseren, 
(groeps)overzichten te genereren en vervolgens groeps- en individuele handelingsplannen te maken.   
Deze informatie is nodig om het lesaanbod voor de komende periode af te stemmen en om de rapporten te kunnen 
schrijven zodat er volgende week voor elke ouder een actueel overzicht is van de ontwikkeling van de leerling(en). 
 

 

Verkeersexamen 
 
In de vorige Nieuwsbrief vertelden we al over het verkeersexamen. 
De data voor het praktisch (fiets) examen van de groepen 8 zijn nu bekend. 
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Op dinsdag 13 april en woensdag 14 april zullen de 8e groepers op een parcours in de Watergraafsmeer moeten 
aantonen dat zij hun theoretisch kennis kunnen toepassen in de praktijk. 
Dus als u op één van deze dag een kind (met reflecterend hesje) op een fiets door de wijk ziet rijden, is het mogelijk één 
van de 8e groepers. 
 

 

Schoolpleinen 
 

Opnieuw bestaat er de mogelijkheid voor scholen, om samen met het stadsdeel, 
subsidie bij de gemeente aan te vragen voor het vergroenen van het schoolplein. 
(AIS) 
Voor het toekennen van een dergelijke subsidie gelden stringente voorwaarden. 
Naast het eventuele toegekende subsidiebedrag moet school zelf een bedrag van 
rond de 14% van het subsidiebedrag bijleggen. Dit komt bij een maximaal 
subsidiebedrag neer op een eigen bijdrage van €10.000. 
In het verleden was een harde eis dat het plein openbaar toegankelijk zou worden 
en aan deze eis is door de school niet te voldoen. Vanwege de kans op vandalisme 
en ongewenste activiteiten is het niet wenselijk om het plein 24/7 toegankelijk te 
houden. 
Daarnaast bestonden (en bestaan) er nog een aantal factoren waar de school niet 
of niet volledig aan kan voldoen. 
De Frankendael heeft drie keer samen met ouders en de beleidsmedewerker van 
het stadsdeel een subsidie aanvraag ingediend en deze zijn afgewezen vanwege 
het niet kunnen voldoen aan de subsidie-eisen.  

Omdat er bij de eerste aanvraag middels een grote sponsorloop een bedrag van ongeveer € 10.000 was opgehaald is 
na de 3e afwijzing besloten om in februari 2019 een groot deel van dit bedrag o.a. te gebruiken voor het verplaatsen 
van de zandbak, het aanleggen van een kunstgrasveldje, afscheiding van de containerberging en het verwijderen van 
een massief betonnen tafeltennistafel. 
Veder is er door een groep ouders en teamleden op een klusweekend in mei 2019 de betonschutting van een kleurtje 
voorzien en wat beplanting aangebracht. 
Van het restant van het sponsorbedrag is op de locatie Von Liebigweg een speel- klimtoestel geplaatst. 
 
Via een andere regeling is er een bedrag gereserveerd voor het aanpakken van het “kleuterplein” op de locatie Von 
Liebigweg. Het team heeft daarvoor een aantal ideeën aangedragen en de afdeling huisvesting/facilitair van AMOS 
bekijkt nu of deze binnen het budget te realiseren zijn. Later volgt meer informatie! 
 

 

Rapportgesprekken 
 
Volgende week zijn de rapportgesprekken. De leerkrachten informeren u via Parro over de dagen en tijden dat de 
rapportgesprekken kunnen plaatsvinden. 
U kan vanaf donderdag 18 maart, in Parro aangeven op welke dag en op welk tijdstip u het rapportgesprek van uw 
kind wilt voeren. De rapportgesprekken worden online gevoerd via Microsoft Teams. 
 

Zomertijd 
 

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mart gaat de zomertijd in. De klok wordt dan een uur 

vooruit gezet. Dat betekent misschien wel wat slaperige gezichten als op maande de 29e de 

school ingaat. 

De zomertijd duurt tot en met zaterdag 30 oktober 2021 
 

 

Wist U dat?  
 

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

• Het speelplein op de locatie von Liebigweg een opknapbeurt krijgt? 

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

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf
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• 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 

 

  

Agenda / in de planning  
 

Vrijdag 19 maart 

 Studiedag (de kinderen zijn vrij) 
Maandag 22 maart 

 Studiedag (de kinderen zijn vrij) 
Woensdag 24 maart 

 Rapportgesprekken (via Teams) 
Donderdag 25 maart 

 Rapportgesprekken (via Teams) 
Vrijdag 26 maart 

 Rapportgesprekken (via Teams) 
Zondag 28 maart 

 Begin van de zomertijd 
 Vrijdag 2 april 

 Goede vrijdag (de kinderen zijn vrij) 
Maandag 5 april 

 Tweede Paasdag (de kinderen zijn vrij) 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  
 Medio april 
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