
 

 
Amsterdam, 22 september 2017 
Ouderbrief 1718 - 2 
 
Beste ouders, 
 
Op deze mooie eerste dag van de herfst hebben we alweer veel dingen waar we op kunnen 
terugkijken. Kamp 7/8, de zwemlessen, een geslaagde ouderavond in alle klassen en ook alle 
nieuwe DENISE ouders hebben elkaar kunnen ontmoeten bij een koffieochtend. Ook de NT2 
klas voor ouders is een groot succes dit jaar! Een grote opkomst van ook veel nieuwe 
ouders.  
We zijn dit schooljaar ook begonnen met heel hard werken aan zoals we dat noemen de 
gouden weken, waarin we ervoor zorgen dat de leerlingen elkaar leren kennen, de regels en 
afspraken in de groepen worden gevormd en er een fijn werksfeer ontstaat.  Een onderdeel 
daarvan is ook het startgesprek met de leerkracht de komende weken, waarvoor alle ouders 
van DENISE zich al voor kunnen inschrijven. 
 
Classroom parents  
Tijdens de ouderavond is er gevraagd naar wie de classroom ouders willen zijn van de klas. 
Wij zoeken nog ouders voor groep 3-4B en 7-8. Willen de ouders die daar interesse in 
hebben zich melden bij de leerkracht.  
Maandag 2 oktober van 14:30 tot 15:00 uur is er een meeting voor alle classroom parents op 
school om te vertellen wat we van elkaar verwachten dit schooljaar.  
 
Kinderboekenweek 
10 oktober boekenmarkt om 15:00 
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema griezelen, met 
als motto Gruwelijk Eng! Om de Kinderboekenweek feestelijk te openen vragen we de 
leerlingen verkleed te komen als hun favoriete boekpersonage en hun eigen visite kaartje 
te maken. Elk jaar brengt Kinderen voor Kinderen een nieuw lied uit wat past bij het 
thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar  heet het lied 'Gruwelijk eng'. Tijdens de 
Kinderboekenweek is er extra aandacht voor lezen en boekpromotie. Veel plezier met 
griezelen! 
Dinsdag 10 oktober is er om 15:00 uur een boekenmarkt op de eerste verdieping van de 
school, waar u boeken kunt kopen, daarmee sponsort u ook de bibliotheken in de 
klassen van uw kinderen.  
 
Start gesprekken  
Dit jaar houden wij in plaats van het eerste rapport start gesprekken met de ouders en 
kinderen. Wij vinden dat dit mooi aansluit bij de visie van de school en de manier waarop we 
met elkaar willen praten over de leerlijnen en persoonlijke doelen van elk kind. In de week van 
25 september en de week van 2 oktober zijn deze gesprekken. Bij de klassen hangen lijsten 
waarop je je kan intekenen. Kinderen in de groepen 3-4 t/m 7-8 mogen bij het gesprek 
aanwezig zijn. Iedereen krijgt natuurlijk ook een verslagje van dit gesprek.  

 
 



 

 
 
Nieuws voor groep 3-4 en 5-6  
Rekentuin en Taalzee 
Dit jaar kunnen alle kinderen van groep 3/4 en groep 5/6 werken op Rekentuin en Taalzee. 
Met dit programma kunnen zij thuis (en op school) oefenen met rekenen en Nederlandse 
taal. U kunt heel gemakkelijk naar https://app.rekentuin.nl of https://app.taalzee.nl . Als 
uw kind de gebruikersnaam en het wachtwoord niet weet, kunt u deze opvragen bij de 
leerkracht. De kinderen die vorig jaar op DENISE zaten, hebben dezelfde gebruikersnaam 
en hetzelfde wachtwoord als vorig jaar. 
 
Ouderavond groep 7/8  
De ouders van groep 7-8 ontvangen maandag een mail met daarin een datum voor de 
ouderavond waarin we ook de route na groep 8 gaan uitleggen.  
 
Coffee morning  
Woensdag 4 oktober is de eerste koffieochtend van dit schooljaar. We hopen jullie daar allen 
te zien. De onderwerpen zullen zijn: stand van zaken rondom het nieuwe gebouw, kleine 
uitleg van wat het jaar brengen gaat en vooral weer even kennismaken met elkaar. Wie o wie 
bakt er weer wat lekkers of gezonds voor bij de koffie en thee?  
 
Agenda 
25-29 september  startgesprekken  
4 oktober start kinderboekenweek  
4 oktober coffee morning  
5 oktober studiedag alle leerlingen vrij  
10 oktober boekenmarkt 15:00  
17 oktober arts & crafts morning for 
parents to decorate the school  

19 oktober EXIT POINT  
20 oktober       bootcamp alle leerlingen 
vrij  
23 -27 oktober herfstvakantie  
30 oktober entry point  
31 oktober Halloween 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
  

 
 



 

 
Amsterdam, 22 september  
Parentletter PO 1718 -2 
 
Dear parents, 
 
On this beautiful first day of autumn we have many things we can look back on. Camp 7/8, 
the swimming lessons, a successful parent meeting in all classes and also all new DENISE 
parents have met at a coffee morning. The NT2 class for parents is also a great success this 
year! A large group is formed and many new parents too. We have also started working on 
what we call the golden weeks, in which we make sure that the students get to know each 
other, the rules and arrangements in the groups are created and a nice working atmosphere 
develops. A part of this is also the start interview with the teacher in the coming weeks, for 
which all DENISE parents can already register. 
 
Classroom parents 
During the parent evening there was asked who wants to be the classroom parent. We are 
still looking for parents for groups 3-4B and 7-8. If you are interested please tell the teacher.  
Monday 2 October from 14:30 till 15:00 there is a meeting for all classroom parents at school 
to tell you what we expect from you this school year. 
 
De Kinderenboekenweek  
De Kinderboekenweek starts on Wednesday, October 4th. We invite the children to dress 
up as their favourite character from a book that day and to bring along their business 
card. The theme of this year’s Children’s book week is ‘Creepy’.  Every year Kinderen 
voor Kinderen releases a new song during the Children’s book week, this year it is called 
‘Gruwelijk Eng’ which translates into 'Terribly creepy’. During the Children’s book week 
we will spend extra time on reading and book promotion in class. 
 
Introductory meetings  
This year, instead of the first report, we will start the year with introductory meetings with the 
parents and children. We think that this fits in with the vision of the school and the way we 
want to talk to each other about the learning goals and personal goals of each child. These 
meetings will be in the week of September 25 and the week of October 2. Classes have a list 
that you can subscribe to. Children in groups 3-4 to 7-8 may be present at the meetings. Of 
course, everyone will receive a small report from this meeting. 
 
News from the groups 3-4 and 5-6  
Rekentuin  en  Taalzee 
This school  year there  will  be  accounts for Rekentuin  and  Taalzee  for all  the  students of 
group  3/4  and  group  5/6. With  this program, the  students can  practice  their math  and 
Dutch  language  skills in  a  fun  way. They grow  plants and  flowers in  Rekentuin  and  they 
will  get more  fish  in  Taalzee . It’s easy to  use, just go  to: https://app.rekentuin.nl or 
https://app.taalzee.nl . In case your child doesn’t know their username and password 
 
 



 

(yet), you could ask the teacher for it. Last year’s students can use the same username 
and password as last year.  
 
parent classroom meeting group 7-8  
The parents of group 7-8 will receive a mail on this coming Monday with a date for this 
meeting, where we will be also explaining the route after group 8. 
 
coffee morning 
Wednesday October the 4th is the first coffee morning of this school year. We hope to see 
you all joining us for a coffee. Topics will be: state of affairs around the new building, a small 
explanation of what the year will bring us and especially to get acquainted with each other. 
Who wants to bake something Sweet and Healthy to join the tea and coffee? 
 
Agenda 
25-29 September start parent teacher 
meeting 
October 4th start Kinderboekenweek  
October 4th coffee morning 
October 5th all students are free, no 
lessons 
October 10th bookmarket at 15:00 
 

October 17th arts & crafts morning for 
parents to decorate the school 
October 19th EXIT POINT 
October 20, all students are free, no 
lessons 
23-27 October autumn break 
October 30th Entry Point 
October 31st Halloween 
 

 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader Primary 

 
 


