
 

 
Amsterdam, 13 november 2017 
Ouderbrief 1718 - 5 
 
Beste ouders, 
Nog een week slapen en dan komt Sinterklaas weer in ons land. We kijken er weer met veel 
plezier naar uit. 
 
Toy & Food Drive 
Enkele ouders wordt ook dit jaar jullie aandacht gevraagd voor de Toy & Food Drive.:  

 
 
Sinterklaas  
Sinterklaas arriveert zaterdag 18 november in Nederland. Wij vieren Sinterklaas ook op 
school en zullen het Sinterklaas journaal op de voet volgen. Op dinsdag 5 december komt 
Sinterklaas op bezoek in de school. Wij hebben uw hulp nodig met het versieren van de 
school en met het inpakken van de schoen en 5 december kado’s.  
Hieronder een alles op een rijtje:  

● Op donderdag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas. De 
kinderen moeten die dag een extra schoen meenemen om in de klas te zetten 

● Uw hulp wordt gevraagd om de school te versieren op donderdag 16 november in 
lokaal 15 vanaf 8:45 er staat natuurlijk dan koffie, thee en speculaas voor u klaar.  
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● Welke ouders kunnen er helpen de schoen en sint cadeaus in te pakken op 
maandag 20 november om 8:45 in lokaal 15. Er zal koffie, thee en pepernoten 
voor u klaar staan. Dit is natuurlijk een geheim en mogen de kinderen niet weten. 

● Voor de groepen 1-2 en 3-4 is het op 5 december een halve dag (12:30) en voor 
groep 5-6 en 7-8 zal het een volledige dag zijn. (15:00) 

● Groep 5/6 en groep 7/8 maken surprises voor elkaar. Dit is een Nederlandse traditie 
voor volwassenen en oudere kinderen. Elk kind trekt een lootje en koopt een cadeau 
van 5 euro voor dit kind. Het cadeau wordt creatief verpakt in een surprise. Lootjes 
worden op maandag, 20 november in de klas getrokken. Meer informatie in een 
mail van de leerkrachten.  

 
Personeel  
Vanaf deze week start Marleen Hoeksema in de groepen 3/4 als invaljuf en werkt op de 
woensdag en donderdag in groep 3/4b en op vrijdag in 3/4a. We zijn heel blij haar aan ons 
team te kunnen toevoegen.  
Volgende week is juf Gina voor een onbekende periode afwezig wegens prive omstandigheden. 
Haar taken op maandag en dinsdag worden vervangen door Inez Tulner.  
 
Te laat komen 
Beste ouders, een dringende oproep om op tijd op school te komen. De laatste weken komen 
er steeds veel kinderen te laat en dat is heel erg storend in de start van de dag. Dank namens 
ons allen!  
 
Gymspullen  
Voor de gymlessen in de zaal willen wij graag dat de kinderen een gymbroekje en t-shirt 
meenemen of een turnpakje en schoenen met een witte zool.  
 
Winterviering 
De winterviering gaat in een nieuw jasje dit jaar, op weg naar een mooie traditie voor in het 
nieuwe gebouw. We hebben dit jaar een wintervoorstelling van alle leerlingen voor de ouders op 
een locatie buiten school en we gaan met heel DENISE (groot en klein) ontbijten in het nieuwe 
Buitenhuis op vrijdag 15 december. Meer informatie over de voorstelling komt nog.  
 
Agenda 
13 november sounding board 
(17:00-18:00) 
16 november knutselen voor sint 
27 november koffieochtend  
5 december sint viering; Let op halve dag 
voor groep 1-4   

14 december Exit point 
15 december winterontbijt  
     alle leerlingen vrij om 12:00  
15 december start winterbreak  
8 januari start school 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, november 13th 2017 
Parentletter PO 1718 - 5 
 
Dear parents, 
Sleep another week and then Sinterklaas returns to our country. We look forward to it. 
 
Toy & Food Drive 
Some parents ask for your attention for the Toy & Food Drive we also did last year.  

 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas arrives in the Netherlands on Saturday November the 18th. We also celebrate 
Sinterklaas at school and will follow the Sinterklaas journal. On Tuesday the 5th of December, 
Sinterklaas visits the school. We need your help with decorating the school and packing the 
shoe and December 5th presents. 
Below some information and questions for help:  

● On Thursday November 23th, the children can put their shoe in the classroom. The 
children have to bring an extra shoe to school that day.  

● Who wants to help us decorate the school on Thursday, November 16th in room 15 
from 8:45 and of course, there is coffee, tea and speculaas ready for you. 

● Which parents can help wrapping the shoe and sint presents on Monday November 
20th at 8:45 in room 15. There will be coffee, tea and pepernoten for you. This is of 
course a secret and the children can not know. 
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● For groups 1-2 and 3-4 on December 5th it will be a half day (12:30) and for 
group 5-6 and 7-8 it will be a full day. (15:00)  

● Group 5/6 and Group 7/8 make surprises for each other. This is a Dutch tradition for 
adults and older children. Every child pulls a name and buys of 5 euro for this child. The 
gift is creatively wrapped in a surprise. Lots are drawn to the class on Monday, 
November 20th. More information in a teacher's mail. 

 
Staff 
From this week, Marleen Hoeksema starts in groups 3/4 as a substitute teacher and works on 
Wednesday and Thursday in group 3-4B and on Friday in 3-4A. We are very happy to add 
Marleen to our team. 
Next week, juf Gina is absent due to private circumstances for an unknown period. Her duties 
on Monday and Tuesday are replaced by Inez Tulner. 
 
Content 
Dear parents, an urgent call to attend school on time. In the last few weeks, many children are 
getting too late in the class and that is very disturbing at the start of the day. Thanks!  
 
Physical Education 
For the gym classes in the sportshall we would like the children to bring a gym pants and t-shirt 
or something similar and shoes with a white sole. 
 
Winter celebrations 
The winter celebration will have a new form this year, we hope on our way to a beautiful new 
tradition for the new building. This year we have a winter show by all groups for their parents in 
a location outside of school and we are going to have breakfast with the whole school of 
DENISE (big and small) at the new Location ‘ Denise Buitenhuis’ on Friday 15th of December. 
More information about the date of the winter show will come as soon as possible.  
 
 
Agenda 
november 13th sounding board 
(17:00-18:00) 
november 16th arts and Crafts Sint  
november 27th coffee morning 
december 5th Sinterklaas. Note: half day 
for group 1-4  

 
december 14th Exit point 
december 15th winterbreakfast  
all students free at 12:00 
december 15th start winterbreak  
januari 8th start school 

 
 
Kind regards, 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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