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Hoe gaat het nu met jullie?
Beste ouder(s) verzorger(s),
We willen eerst beginnen om jullie te bedanken voor jullie medewerking en flexibiliteit wanneer we onverhoopt een
groep niet op school konden houden omdat de leerkracht korte of langere tijd afwezig was i.v.m. een corona (snel)
test. Of omdat er vanwege besmettingsrisico’s en quarantaineregels een groep dagen niet naar school kon.
Daarbij hebben jullie ook nog vaak de kinderen thuis ondersteund bij de digitale lessen en/of het (laten) maken van
extra taken.
We snappen dat deze gebeurtenissen ook zorgen voor een ontregeling in jullie eigen agenda’s en dat het schipperen is
om de dag door te komen.
We hebben nu ruim een jaar te maken met de Coronacrisis. En iedereen heeft haar/zijn eigen ervaringen in deze
rollercoaster van emoties, regels, beperkingen enz.
Gelukkig zijn de basisscholen weer open en is sinds deze week ook de kinderopvang weer gestart. We zijn blij dat we, in
tegenstelling tot een aantal andere scholen, de afgelopen periode de lessen vrijwel normaal hebben kunnen verzorgen.
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het voor jullie raar is om al ruim een jaar niet meer in de school van je
kind(eren) te kunnen.
Helemaal vreemd moet het zijn voor ouder(s) verzorger(s) van kleuters die, na 16 maart 2020, 4 jaar zijn geworden.
Deze ouders hebben nog nooit de school van hun kind kunnen betreden, de sfeer kunnen proeven en het lokaal kunnen
bekijken.
De contacten via mail, Parro of Teams raken aardig ingeburgerd, maar gewoon even een persoonlijk woord wisselen
zou ook wel weer heel fijn zijn.
Voorlopig zijn we nog steeds gebonden aan allerlei beperkingen en zijn we nog niet terug bij de situatie zoals die vroeger
was. We hopen dat we komend schooljaar weer stapjes kunnen zetten om langzaam terug te keren naar het “oude”
normaal.
Nogmaals vanuit ons een groot blijk van waardering voor jullie betrokkenheid, meedenken, flexibiliteit en vertrouwen!
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Groep 8 (plaatsing VO en eindtoets)
Donderdag 8 april was een spannende dag voor onze 8e groepers. Toen werd bekend op welke scholen van het
Voortgezet Onderwijs de leerlingen ingeloot waren.
In onderstaand overzicht ziet u hoe de loting voor de 49 leerlingen van de drie de groepen 8 dit jaar is uitgevallen.
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Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april werden op de locatie Hogeweg de verplichte
onderdelen van de CITO eindtoets in de groepen 8 afgenomen.
Op de locatie von Liebigweg hebben 8e groepers op dinsdag 20 april en donderdag 22
april de DIA eindtoets gemaakt.
Rond week 20/21 verwachten we de resultaten op school.
Als het resultaat van de eindtoets van een leerling hoger is dan het advies, vinden
gesprekken met ouders plaats over de heroverweging en het eventueel bijstellen van
het advies.

Locatie von Liebigweg (en basisschool de Rivieren)
Op woensdag 14 april was er een (digitale) informatiebijeenkomst voor de ouder(s)
verzorger(s) van de locatie Von Liebigweg. Hierin heeft het schoolbestuur de
ontwikkelingen toegelicht met betrekking tot de locatie Von Liebigweg en de overgang
naar basisschool de Rivieren.
U bent hier per mail over geïnformeerd.
Tot de zomervakantie zijn er nog 3 digitale informatiemomenten gepland voor ouders
van de loactie von Liebigweg om hen te informeren over de voortgang.

Locatie von Liebigweg (zonnepanelen)
In Nieuwsbrief 4 van dit schooljaar schreven we er al over.
In het kader van duurzaamheid hebben het schoolbestuur en de gemeente Amsterdam
bekeken welke scholen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak
De locatie Von Liebigweg was één van de scholen die voor plaatsing in aanmerking komt.
En nu gaat het ook werkelijk gebeuren.
In de meivakantie worden 56 zonnepanelen op het dak geplaatst. De verwachting is dat
hierdoor in 48% van de eigen stroombehoefte wordt voorzien.
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Locatie von Liebigweg (plein)
De rode doeltjes die door een onbekende weldoener aan school geschonken waren (waarvoor nogmaals heel veel
dank!) hebben inmiddels een plekje op het plein gekregen. Tevens is er om het voetbalveldje een hek gezet zodat
voetballers en niet-voetballers elkaar niet in de weg zitten.

De oude boomgaard is omgetoverd tot een grote zandbak en de fruitbomen hebben een plekje gekregen langs het hek
aan de slootkant.
Na de meivakantie zal er op het plein (rond het klimtoestel) een wegenparcours worden aangebracht.

Verkeersexamen
Misschien heeft u vorige week wel overal in de wijk dit soort bordjes zien hangen.
Op dinsdag 13 april en woensdag 14 april moesten de 8e groepers op een parcours in de
Watergraafsmeer aantonen dat zij hun theoretische verkeerskennis konden toepassen in
de praktijk.
Dus als u op één van deze dagen een kind (met reflecterend hesje) op een fiets door de
wijk heeft zien rijden, was het mogelijk één van de 8e groepers van de Frankendaelschool.
Op een na zijn alle kinderen zijn geslaagd. Over een mogelijke herkansing krijgen we nog
bericht.

Schoolreizen, schoolkamp uitstapjes en zo
Nog steeds is het beleid dat er vanwege de grote kans op besmettingen geen groepen samengevoegd mogen worden
of dat er sprake kan zijn van uitstapjes met externe ondersteuning. Hier zijn in het BBO (samenwerkingsverband van
schoolbesturen in Amsterdam) afspraken over gemaakt.
Dit betekent dat dit schooljaar de schoolreizen, het schoolkamp, de sportdag en het pleinfeest geen doorgang vinden.
Samen met de Ouderraad is gekeken welke mogelijke alternatieven (financieel) haalbaar zijn.
Ook over het afscheidsfeest (musical) van de drie groepen 8 maken we nog nadere afspraken.
In de Jaarkalender van 2020-2021 staat als afscheidsfeest voor groep 8 dinsdag 30 juni vermeld. Dit moet zijn
woensdag 30 juni. Maar er zijn 3 groepen 8 en een gezamenlijk afscheidsfeest is geen optie. Het is overigens zeer
waarschijnlijk dat de afscheidsfeesten van groep 8 gaan plaatsvinden in de week van 5 juli.
Na de meivakantie volgt meer informatie.

Jaarkalender
Volgend schooljaar verschijnt er geen Jaarkalender.
De belangrijke data staan dan (net als voorgaande jaren) vermeld op de digitale kalender
van de website. Zie de link hieronder voor de maand april 2021.
Evenementen in april 2021 – Frankendael (frankendaelschool.nl)
In de Nieuwsbrief, in de rubriek “Agenda / in de planning” informeren we u maandelijks
over komende (school) activiteiten. De leerkrachten informeren u via Parro over
groepsspecifieke zaken.
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Kunst
We schreven het al eerder in deze Nieuwsbrief dat het jammer is dat u geen kijkje in school kunt nemen.
Daarom hier dit keer een impressie van Aboriginalkunst gemaakt door leerlingen van groep 8b.

Wist U dat?
•
•
•
•
•

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

Agenda / in de planning
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
 Meivakantie
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Medio mei
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