
 

 
Amsterdam, 30 oktober 2017 
Ouderbrief 1718 - 4 
 
Beste ouders, 
 
We zijn weer gestart na de eerste break en we gaan een periode tegemoet van veel 
festiviteiten. De voorbereidingen op de thema’s en de festiviteiten zijn al in volle gang. We 
trappen af met Halloween, de ouders hebben de gangen prachtig versierd en de ouders zijn in 
de verschillende klassen al druk bezig met een leuke activiteit. We zien iedereen weer prachtig 
verkleed tegemoet dinsdag.  
 
Korte mededelingen: 
 

- Halloween: dinsdag 31 oktober in de klassen.  
- gevonden voorwerpen: donderdag 2 november gaat alles uit de bak op de eerste 

verdieping naar het goede doel! 
- Koffieochtend Sociale veiligheid:  woensdag 27 november  
- Denise buitenhuis: vanaf heden hebben wij een nieuwe locatie: Denise buitenhuis 

waar we in januari twee nieuwe kleutergroepen starten. Meer nieuws en foto’s  in de 
volgende parent letter.  

 
IPC 
De nieuwe thema’s zijn:  
groepen 1-2: De lucht in en Herfst 
groepen 3-4: Een dag in het leven van (beroepen)  
groep 5-6: Schilderijen, foto’s en kunstenaars. 
groep 7-8: Mythes en legendes  
 
Feestdagen  
We zullen omtrent alle zaken zoals Sinterklaas/winter/kerst activiteiten apart een mail versturen 
met daarin ook de hulp die we nodig hebben etc.  
Ook zullen we weer een actie doen voor het goede doel, daarover meer in de volgende parent 
letter (10 november)  
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Sporthal met foto’s  
Vanaf 3 november a.s. sporten we weer in een hal: De sporthallen Zuid: Burgerweeshuispad 
54, 1076 EP Amsterdam  
Omdat dit te ver is om zelf te brengen, hebben we busvervoer van school naar de sporthallen 
geregeld om 8:30. Dat betekend dat de groepen 3-4 elke vrijdag om 8:30 op school 
moeten zijn en dan met hun leerkracht in de bus naar de sporthal gaan.  
De kinderen nemen dan mee: sportkleding en sportschoenen (geen zwarte zool) in een aparte 
tas.  

     
 

 
  

 
vervangingen/personeel 

- We zijn heel hard bezig met het zoeken naar vervanging voor de Engelse dagen in de 
groepen 3-4, maar zijn nog niet rond. De groepen zelf krijgen hierover zo spoedig 
mogelijk meer nieuws.  

- Juf Yosra gaat 11 november trouwen en is daardoor afwezig van 7 november tot 17 
november, we wensen haar een waanzinnig mooie dag.  

 
 
Agenda 
31 oktober  Halloween 
3 november  start PE in de sporthal  
10 november sint maarten  
13 november soundingboard 
(17:00-18:00)  
16 november knutselen voor sint  

27 november koffieochtend  
5 december  sint viering  
12 december  Exit point  
13 december winterviering 
15 december winterontbijt 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, Monday october 30th  
Parentletter PO 1718 - 4 
 
Dear parents, 
 
We had a good start again after the first break and we have a period  ahead of us full of 
festivities. Preparations for the themes and the festivities are already in progress. We start 
with Halloween, the parents have beautifully decorated the hallways and the classroom 
parents are already busy with fun activities in the different classes. We love to see 
beautifully dressed up kids Tuesday. 
 
Short messages 

- Halloween: Tuesday, October 31 in the classes. 
- Lost and Found Items: Thursday November 2, everything goes out of the box on 

the first floor to charity! 
- Coffee morning social and emotional safety at Denise: Wednesday 27 November 
- Denise buitenhuis: From now on we have a new location: Denise buitenhuis where 

we start two new children's groups in January. More news and photos in the 
following parent letter. 

 
IPC 
The new themes are: 
Groups 1-2: Up in the sky and the fall 
Groups 3-4: A day in the life of (professions) 
Group 5-6: Paintings, pictures and artists. 
Group 7-8: Myths and legends 
 
Festivities 
We will send an email about all festivities like Sinterklaas  and Winter / Christmas activities, 
including the help we need, etc. 
And again this year we will take action for charity during these months, more on that in the next 
parent letter (November 10) 
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New PE sports hall  
From november 3rd we are back in a hall for PE: De sporthallen Zuid: Burgerweeshuispad 
54, 1076 EP Amsterdam 
Because it is too far to bring the children yourself, we have scheduled bus transportation 
from school to the sports hall. That means that the groups 3-4 must be at school every 
Friday at 8:30 to go to the sports hall with their teacher in the bus. 
The children then bring: sportswear and sports shoes (no black sole) in a separate bag. 

 
 
Replacements/ Staff  
- We are very busy looking for replacement for the English days in groups 3-4, but are not   
   there yet. The groups themselves will receive more news as soon as possible. 
- Juf Yosra will marry November 11th and will be absent from November 7th to November  
   17th, we wish her a very beautiful day. 
 
 
Agenda 
October 31 Halloween 
November 3 start PE in the sports hall 
November 10 Sint Maarten 
November 13 soundingboard  
(17: 00-18: 00) 
November 16  arts and crafts for Sint  

November 27 coffee morning 
December 5 Sinterklaas  
December 12 Exit point 
December 13 winter celebration 
December 15 winter breakfast 

 
 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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