
 

Amsterdam, 10 oktober 2017  
Ouderbrief 1718 - 3 
 
Beste ouders, 
 
De kinderboekenweek is begonnen en groep 7/8 leest met groep 3/4 en groep 5/6 met groep 
1/2 en dat ziet er heel knus en gezellig uit. De nieuwe ouders raken ingeburgerd in de school en 
de Nederlandse les wordt druk bezocht. De koffieochtend was zinvol en druk bezocht. We zijn 
tot zover erg blij met de startgesprekken en we hopen daarmee de verbinding te houden 
tussen de leerkracht, de ouder en het kind.  
 
Startgesprekken 
Nog niet iedereen heeft het startgesprek gehad met de leerkracht. Als de leerkracht afwezig is 
geweest, hangt er een nieuwe intekenlijst bij de deur. Het is de bedoeling dat er met iedereen 
een startgesprek wordt gevoerd. Denkt u aan het invullen van de lijsten!  
 
Knutselochtend Halloween  
Traditiegetrouw wordt Halloween door de ouders georganiseerd op school. Hiervoor 
organiseren wij wel een knutselochtend voor ouders op woensdag 18 oktober om 8:45 zodat 
we de school leuk kunnen versieren. Er zal allerlei materiaal klaar liggen om dingen te maken en 
op te hangen in de school en de klassen. 
 
Ouderavond groep 7/8 
Zoals beloofd komt er een ouderavond voor groep 7/8. Deze zal plaatsvinden op maandag 30 
oktober om 19.30-21.00uur. Daarin zullen we naast zaken uit de groep ook het traject richting 
de middelbare school bespreken. We hopen jullie allen daar te zien.  
Oproep: welke ouder(s) willen klassenouder zijn van groep 7/8? Graag zsm melden bij Esther.  
 
Nieuws uit groep 5/6 
Vanaf 11 oktober zal groep 5/6 wekelijks op woensdag van 12.00 - 12.30 uur een bezoek 
brengen aan de Openbare Bibliotheek op Roelof Hartplein 430. De kinderen mogen dan 
boeken kiezen om op school te lezen. We vragen de ouders om hun kind om 12.30 uur op de 
jeugdafdeling van de bibliotheek af te komen halen (1e verdieping). Kinderen die naar de 
naschoolse opvang gaan lopen onder begeleiding van de juf terug naar school.  
 
Groep 5/6 start in week 41 met een 'brievenboek', geïnspireerd op het voorbeeld van de 
Japanse onderwijzer Toshiro Kanamori. Elke dag vragen we één of twee kinderen thuis een 
brief te schrijven aan hun klasgenoten, over dingen die zij hebben meegemaakt, die ze 
belangrijk of bijzonder vinden. De brieven worden door de schrijver de volgende morgen 
voorgelezen in de klas. We hopen dat we elkaar door deze brieven beter leren kennen en 
begrijpen.  
Een documentaire over Toshiro Kanamori (Engels gesproken, Nederlands ondertiteld) vindt u 
op: http://hetkind.org/2011/10/27/bekroonde-documentaire-mr-kanamori-children-full-of-life/ 
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Stagiaires 
Vanaf maandag zijn er in verschillende groepen stagiaires van de Internationale Pabo en het 
Teachers College. We wensen hen een mooie en leerzame tijd op Denise.  
 
Exit point donderdag 19 oktober  
Hierbij het rooster voor de Exit Points.  
Groep 1/2a en b  8.45 uur  
groep 3/4a en b  In de middag, exacte tijd volgt nog.  
groep ⅚ 8.45 uur 
groep 7/8  8.45 uur  
 
Agenda 
18 oktober  knutselochtend Halloween  
19 oktober  Exit points 
20-27 oktober herfstvakantie  
30 oktober ouderavond groep 7/8  
31 oktober  halloween in de klassen 
10 november  Sint Maarten vieren  
13 november  Sounding board  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, October 10th 
Parent Letter PO 1718 - 3 
 
Dear parents, 
 
The ‘Kinderboekenweek’ started. Group 7/8 is reading with group 3/4 and group 5/6 is reading 
with group 1/2. It’s very nice and cozy to see! The new parents integrate more and more in the 
school and the Dutch class is being visited extensively. The coffee morning was very useful and 
visited by many parents. We are very happy with the start conversations we had so far and we 
hope to keep this connection between the teacher, the parent and the child. 
 
Start conversations 
Not everyone had a start conversation with the teacher yet. If the teacher has been absent, 
there will be a new application list at the door. It’s our intention that everyone will have a start 
conversation. Please fill in the list at the door! 
 
Creative Halloween morning 
Traditionally Halloween will be organized by the parents at school. Therefore we have a creative 
Halloween morning for parents on Wednesday October 18th at 8:45, so we can decorate the 
school. There will be all kinds of material to make the decorations and hang them in the school 
and the classes. 
 
Parent Evening group 7/8 
As promised there will be a parent evening for group 7/8 that will take place on  
Monday October 30 from 19.30 till 21.00. During this evening we will discuss current group 
subjects and give you more information about the course towards secondary school. We hope 
to see you all there.  
Attention: Which parent(s) wants to become class parent of group 7/8? Please report to Esther. 
 
News from group 5/6 
Starting from October 11th group 5/6 will visit the Public Library (OBA) at Roelof Hartplein 430 
every week on Wednesday between 12.00 and 12.30. The children can choose books they 
would like to read in class. We ask the parents to pick up their child at 12.30 at the first floor of 
the library. Children who attend the 'naschoolse opvang' will walk back to school together with 
the teacher.  
 
Group 5/6 starts in week 41 with a 'letter book', inspired by the example of the Japanese 
teacher Toshiro Kanamori. Every day we will ask one or two children to write a letter to their 
classmates at home, about experiences they find important or special. The letters will be read 
aloud the next morning in class by the writers themselves. We hope that by means of these 
letters we will get to know and understand each other better. A documentary film about Toshiro 
Kanamori (English spoken, Dutch subtitles) you can watch at: 
http://hetkind.org/2011/10/27/bekroonde-documentaire-mr-kanamori-children-full-of-life/ 
Interns 
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Next Monday a few internships from the International Pabo and the Teachers College will start 
in several groups. We wish them a beautiful and educational time at DENISE. 
 
Exit Point Thursday October 19th 
Schedule Exit Points  
Group 1/2a and b  8.45  
Group 3/4a and b  In the afternoon, exact time follows.  
Group 5/6  8.45 
Group 7/8 om  8.45  
 
 
Agenda  
October 18th  Creative Halloween Morning  
October 19th  Exit points 
October 20-27  Autumn Break  
October 30 Parent Evening Group 7/8  
October 31  Halloween in class 
November 10th  Sint Maarten celebration  
November 13th Sounding board  
 
 
 
Kind regards, 
 
On behalf of the team, Jutka Colson, Teamleader PO 
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