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➔ Wist u dat  
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Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN! 
 
In mei gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming: DE KUNSTWEKEN. 
 
Het doel is ieder kind op het eigen niveau te inspireren tot het maken van een ècht kunstwerk. Dat doen we door hen 
kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk. 
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar. 
 
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers 
gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is 
dat ze ook een persoonlijk Museum op internet krijgen waarvoor 
ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen 
uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een Museumshop niet; hier 
kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op 
een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!? 
 
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. 
Voor groep 1 en 2 is dat dit jaar Kandinsky, voor groep 3 Keith Haring, groep 4 Andy Warhol, voor groep 5 Van Gogh en 
groep 6 Miró, voor groep 7 Matisse en voor groep 8 Picasso. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben 
kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht. 
 
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de hoogte! 
 
Met creatieve groeten, Team en kinderen Basisschool Frankendael 
 
PS Met de vrijblijvende verkoop van kunstsouvenirs in de Museumshops worden alle kosten van DE KUNSTWEKEN gedekt. Onze 
school hoeft hiervoor verder niets te betalen. Bovendien steunt u met uw aankoop direct het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 
 

Pasen 
 

Op donderdag 6 april besteden we op school aandacht aan het Paasfeest en is er een Paasmaaltijd. 
U bent hierover via een bericht in Parro al eerder geïnformeerd.  
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
 
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden op de 
Frankendaelschool.  
Na de zeer geslaagde beurs van 1 oktober 2022 vindt op zaterdag 1 april van 11:00 – 13:00 de 2e 
beurs van dit schooljaar plaats. 
Iedereen, ook niet ouders / verzorgers van kinderen op de Frankendaelschool, kan hiervoor een 
verkoopnummer aanvragen via kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker komen 
shoppen.  
Mocht u willen helpen als vrijwilliger, dan kunt u zich via bovenstaand emailadres contact 
opnemen. 
 

 

Werkzaamheden Middenmeer en verkeersles over dode hoek 
 
Inmiddels zijn, zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt, de werkzaamheden aan de Mr. P.N. Arntzeniusweg tussen de 
Linnaeuskade en de Hogeweg begonnen. 
Deze werkzaamheden zullen tot in juni duren. De toegang tot het blauwe hek van de school blijft via het voetpad 
beschikbaar.” 
 
In aanvulling op het bericht in de vorige Nieuwsbrief heeft de aannemer afgelopen vrijdag in de 
groepen 5 en 6 een les m.b.t de dode hoek(spiegel) verzorgd. 
De kinderen kregen eerst in de klas uitleg en instructie. Hierna werd een grote vrachtauto die 
bij de school stond bezocht waar kinderen zelf konden ervaren hoe belangrijk is om zichtbaar 
te zijn en de dode hoek te vermijden.  
 

 

Tussen school en thuis 
 
Enkele jaren geleden zijn er door “Verkeersplein Amsterdam” (betaald door de gemeente) voor alle basisscholen 
interactieve verkeersmethodes “Tussen school en thuis” gemaakt. 
 

In Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. 
Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen 
school en thuis, in kaart. Daarna fotograferen de leerlingen en een fotograaf deze situaties. De 
foto’s vormen de basis voor de verkeerslessen van Tussen School en Thuis. 
Inmiddels zijn deze methodes aan een update toe en zal hier binnenkort een start mee 
gemaakt worden.  
Zodra de aanpassingen gereed zijn laten we u dat weten. 
 

Meer weten over Verkeersplein Amsterdam of Tussen School en Thuis? Kijk dan eens hier. 
 

 

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
 
Dinsdag 4 april      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Donderdag 6 april     Paasontbijt 
Dinsdag 18 en woensdag 19 april    Eindtoets groep 8 (onder voorbehoud) 
Donderdag 20 april     Informatieavond schoolkamp groep 8 
Maandag 25 april t/m vrijdag 28 april   Studieweek team, kinderen zijn vrijdag 
Maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei    Meivakantie 
Maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei   Schoolkamp groep 8 
Maandag 22 mei t/m donderdag 25 mei   Avond4daagse 
Dinsdag 23 mei      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Dinsdag 30 mei      Informatieavond schoolkamp groep 7 
Woensdag 31 mei     Schoolreis groepen 3 en 4 
Donderdag 1 juni      Schoolreis groepen 5 en 6 
Donderdag 1 juni      MR vergadering (5) 
Maandag 5 juni      Schoolreis groepen 1 en 2 
Maandag 5 juni      Start toetsweek E-toetsen (groep 7) 

https://www.verkeerspleinamsterdam.nl/
https://www.verkeerspleinamsterdam.nl/14/tussen_school_en_thuis.html
https://www.verkeerspleinamsterdam.nl/
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Vrijdag 9 juni      Sportdag (leerlingen vrij rond 12:30 uur)  
Maandag 12 juni      Start toetsweek E-toetsen (groepen 3 t/m 6) 
Woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni   Schoolkamp groep 7 
Dinsdag 20 juni      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 5 juli t/m dinsdag 11 juli   Rapportgesprekken (1 t/m 6) voorl. advies gesprekken (7) 
Woensdag 12 juli      MR vergadering (6) 
Vrijdag 14 juli      Pleinfeest 
Dinsdag 18 juli      Afscheid groep 8 
 
Dit overzicht kan nog wijzigen.  
In het blauw aanvullingen/wijzigingen t.o.v. het vorige overzicht 
Via de Nieuwsbrief, website en Parro houden we u op de hoogte van de meest actuele zaken. 
 

 

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 

• Dat de Frankendael ook op facebook en Instagram actief is? 

• De infomonitoren in de hal dagelijks bijgewerkt worden? 

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

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

 

Agenda / in de planning  
 
Vrijdag 7 april 

• Goede vrijdag 
Maandag 10 april 

• Tweede Paasdag 
Vrijdag 7 april 

• Goede vrijdag 
Dinsdag 18 en woensdag 19 april 

• Eindtoets groep 8 
Donderdag 20 april / vrijdag 21 april 

• Op of rond deze dagen, Eid al-Fitr (einde van de Ramadan) 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Rond 20 april 
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