
Amsterdam, 29 augustus 2016 
Ouderbrief VO 1617 - 2 

Beste ouders, 

Bij deze ontvangt u de tweede ouderbrief van het schooljaar 2016-2017 met alle informatie voor de start op 1 
september. 

Start schooljaar 2016-2017 
De eerste schooldag is donderdag 1 september. Op die dag maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klas en 
mentoren. Alle leerlingen worden verwacht om 09.40 uur. Om 12.30 uur zijn de leerlingen klaar met het programma. 

Op vrijdag 2 september vindt het eerste Entry Point ‘Balance’ plaats. De groepen 9a/9b/10/11/12 worden om 9.00 
uur verwacht in sporthal de Pijp. Hun programma is om 12.00 uur afgelopen. De groepen LB/LC/14/15/16/17/18 
worden om 13.00 uur verwacht en zijn om 16.00 uur klaar. Trek comfortabele kleding aan. Het adres van sporthal de 
Pijp is: Lizzy Ansinghstraat 88, 1072 RD Amsterdam. 

Ter herinnering willen we onderstaande informatie nog een keer onder de aandacht brengen. We sturen u ook 
nogmaals de jaarplanning mee. 

Verlof 
Houdt u er rekening mee dat er nooit verlof wordt verleend aansluitend aan vakanties? Verlofaanvragen dient u indien 
mogelijk minimaal twee weken van te voren in. Als uw zoon of dochter ’s ziek is belt u elke dag tussen 07.30 en 8.30 
uur met de school via 020 4802700 totdat hij/zij weer naar school kan komen. 

Leermiddelen 
Op DENISE wordt de meeste content via de iPad aangeboden. Voor optimaal gebruik adviseren wij minimaal een 
iPad4. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen iPad en heeft deze in een degelijke hoes. Mocht het 
aanschaffen van een iPad niet mogelijk zijn dan kunt u zich wenden tot Yvonne Franken: 
y.franken@denise.espritscholen.nl Naast een iPad hebben leerlingen ook altijd een pen en een schrift bij zich. 

Buurt en buren 
We hebben een goede band met de omgeving en haar bewoners. Dit vinden wij belangrijk. We gedragen ons rustig, 
houden ons niet op in portieken en parkeren onze fietsen in de rekken tegenover de school. In en rond de school 
wordt niet gerookt en wij houden de omgeving schoon. 

Catering 
In de pauzes zijn er gezonde versnaperingen te verkrijgen in de kantine. Leerlingen mogen ook in de omgeving van 
school iets kopen. Echter energy drankjes, patat, hamburgers etc. en grote zakken chips mogen niet weer mee terug 
de school in. 

Vragen 
Als u vragen heeft aan de school neemt u altijd eerst contact op met de mentor of kunt u via 
info@denise.espritscholen.nl in contact komen met de schoolleiding. Voor het VO is de teamleider de heer Luc 
Sluijsmans. 

Namens het hele team, 

Leendert-Jan Veldhuyzen 
Rector
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Amsterdam, August 29th 2016 
Parentletter VO1617 - 2 

Dear Parents, 

We hereby send you the second parent letter of the school year 2016-2017 with information about the start on 
September 1st. 

Start school year 2016-2017 
The first day of school is Thursday, September 1st. All students are expected at 09:40 at school. The program ends at 
12:30. 

On Friday, September 2nd we will have our first Entry Point ‘Balance’. Group 9a/9b/10/11/12 starts at 9:00 sporthal 
de Pijp. Their program ends at 12:00. Group LB/LC/14/15/16/17/18 starts at 13:00 till 16.00. The students are 
advised to wear comfortable clothing.The address of sporthal de Pijp is: Lizzy Ansinghstraat 88, 1072 RD Amsterdam. 

As a reminder, we would like to bring the following information to your attention. You can also find the complete year 
schedule attached. 

Leave 
In the year schedule you could also find the dates of the holidays. Please note that we do not grant leave around the 
holidays. Leave forms (verlofformulieren) are available at the front desk and need to be send in two weeks ahead.  
If your son or daughter is sick, please call the school between 07:30 and 08:30 at 020 4802700 every day until he/she 
is able to come to school again. 

Learning materials 
At DENISE most content will be delivered through the iPad and therefore we ask students (and parents) to arrange 
their own iPad. For optimal use we advise an iPad4. All students are responsible for their own iPads. Students will 
keep them in a firm cover. If providing an iPad is impossible you can contact Yvonne Franken: 
y.franken@denise.espritscholen.nl. 
Besides an iPad all students will also bring a pen and notebook to school. 

Neighbors and neighborhood 
Staff and students of DENISE have a good understanding with the residents of this area. We think it is important to 
keep it that way. We will behave ourselves in the street, park our bikes at the opposite of the school en stay away from 
the porches. We do not smoke in or outside the school and we will keep the streets clean. 

Catering 
During the breaks some healthy snacks are available in our canteen. Students are allowed to go out shopping, but not 
everything is welcome back into the school. Not allowed are: energy-drinks, fries and burgers and large bags of crisps. 

Questions 
If you have any questions to the school please contact the mentor. If that is not satisfying you can email 
info@denise.espritscholen.nl to be answered by the management. Our secondary teamleader will be Mr. Luc 
Sluijsmans. 

On behalf of the entire team,  

Leendert-Jan Veldhuyzen 
Principal
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