
 

 
- English version below -  
Amsterdam, 30 november 2017  
Ouderbrief PO 1718 - 6 
 
Beste ouders, 
 
Sinterklaas is weer in het land, het kan niemand ontgaan zijn. Lees 
verder in deze ouderbrief hoe dat op school gevierd wordt! 
 
Sounding Board 
Op onregelmatige tijden organiseert DENISE Sounding Board Meetings 
waar ouders worden uitgenodigd om feedback te geven op inhoudelijke 
schoolzaken. Afgelopen 13 november waren ruim 30 ouders aanwezig op de meeting rondom het thema 
'Nieuwe Gebouw'. Met elkaar hebben we de planning doorgenomen die er zijn en gebrainstormd over 
het gebruik en de inrichting van ons toekomstige gebouw. Aan de orde kwamen het gebruik van 
verschillende vormen van meubilair zoals hoge en lage tafels, stoelen en krukken, maar ook een bankje 
of kussens in  het lokaal. We hebben het gehad over schermen en schermgebruik in de lokalen, energie 
en luchtkwaliteit. Er leeft een wens om actief gebruik te maken van de keuken voor educatieve 
doeleinden, maar ook voor het verzorgen van warme maaltijden. Hierbij speelt het hebben van een 
schooltuin ook weer een belangrijke rol. Gesproken is over de sport en cultuurvoorzieningen, ruimtes om 
stil te werken of gewoon stil te zijn, hoe gebruiken we het gebouw ná schooltijd en hoe maken we het zo 
leefbaar mogelijk voor iedereen.  
Het was een zeer goed gesprek en we hebben weer een paar mooie ideeën opgedaan die we 
meenemen in onze verdere uitwerking.  
 
Nieuwe locatie  
Onze leerlingen komen uit heel Amsterdam en omstreken. Ook in ons nieuwe gebouw willen we een 
school zijn voor leerlingen uit alle hoeken van Amsterdam en ver daarbuiten. Leerlingen die nu op 
DENISE zitten verhuizen mee naar de nieuwe locatie en voor sommigen betekent dit een langere reistijd. 
Om de overstap zo prettig en organiseerbaar mogelijk te maken is met ouders afgesproken dat wij 
organiseren dat er vervoer geregeld wordt van de huidige locatie naar de nieuwe locatie. Hoe dat eruit 
komt te zien en wat de kosten hiervan zijn hangt volledig af van de gewenste deelname. Vanaf ongeveer 
30 leerlingen wordt het interessant om een bus te laten rijden, daaronder zijn minibusjes handiger, of 
wellicht dat we een carpool dienst met ouders op kunnen zetten. Het laten rijden van een bus kost rond 
de €80 per maand per kind. Carpoolen kost in principe niks. Het organiseren van het vervoer en de 
organisatiekosten neemt DENISE voor ten minste 2 jaar voor haar rekening. De vervoerskosten zijn voor 
de ouders van leerlingen die gebruik maken van dit vervoer. 
 
 
Sinterklaas 
Natuurlijk vieren we op dinsdag 5 december ook sinterklaas op school. Hieronder lees je hoe we dat in 
de verschillende groepen doen. Sinterklaas komt ‘s morgens eerst bij het kinderdagverblijf en daarna 
gaat hij langs alle klassen. 
 
Groep 1/2 en 3/4 
Sint komt in de klas en de leerkrachten zullen in de groepen leuke activiteiten met de kinderen doen die 
ochtend. De leerlingen zijn vrij om 12.30 uur. 
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Groep 5/6 en 7/8 
Alle leerlingen hebben in de klas een lootje getrokken. De bedoeling is 
dat de kinderen een kadootje kopen voor het kind van wie ze een lootje 
hebben getrokken. Thuis maken de leerlingen een surprise met een 
gedicht waarin ze het kadootje verpakken.  
In de klas is besproken wat er precies van hen verwacht wordt: 

● De surprise mag naar eigen idee worden geknutseld. Bijv. 
papier, stof, hout enz. Geen plakkerige producten en materialen 
die veel rommel of viezigheid geven.  

● Tip voor een surprise: iets over de hobby/sport van het kind.  
● Gedicht van ongeveer 8 regels.  
● Het cadeautje mag maximaal € 5 kosten. 
● De surprises mogen de leerlingen maandag (4dec) mee naar 

school brengen. 
De leerlingen zijn gewoon om 15:00 vrij.  
 
Leerplicht ‘ te Laat’ actie  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn en zo ook optimaal gebruik kunnen maken 
van de inloop en een ontspannen start van de dag. Wij merken dat er veel te laat komers zijn de laatste 
tijd. De leerplichtambtenaren hebben een actie gehouden afgelopen donderdag en zullen ook na de 
vakantie weer onaangekondigd langskomen.  
 
Staking 
Op 12 december is er weer een landelijke actiedag voor betere arbeidsvoorwaarden in het 
basisonderwijs. De school is die dag dicht en de kinderen hebben vrij. 
 
Wintervieringen 
Op woensdag 13 december van 16.00 – 17.30 wordt er door alle kinderen een muzikaal winterspel 
opgevoerd. Alle ouders en kinderen zijn vanaf 15.45 van harte welkom in de theaterzaal van het 
Montessori Lyceum (overkant van de straat). 
 
Op vrijdag 15 december hebben we in de klas een gezellige ochtend met een feestelijke brunch als 
jaarafsluiting. We zouden het fijn vinden als ieder kind iets lekkers voor het brunchbuffet meeneemt, liefst 
uit de eigen cultuur. Wij zorgen voor drinken. Vanaf 11.00 zijn de ouders welkom in de binnentuin waar 
we koffie en chocolademelk aanbieden bij een warm vuurtje. Om 12.30 begint dan de wintervakantie. 
 
Welkom op het Exit point, donderdag 15 december! 
Groep 1/2a en b om 14.30-15.00 
Groep 3/4a en b  om 8.45- 9.15  
Groep 5/6 en 7/8 om 8.45-9.15 
 
Agenda 
5 december  Sinterklaas 
12 december  Staking, leerlingen vrij 
13 december  Winterspel in Montessori 
Lyceum 

14 december  Exit points 
15 december  Winterontbijt en start vakantie  
8 januari eerste schooldag  
 

 
Met vriendelijke groet, 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, November 30rd 
Parent Letter PO 1718 - 6 
 
Dear parents, 
 
Sinterklaas is back in The Netherlands, You can’t have missed it. Further 
in this letter how we will celebrate this Dutch tradition. 
 
Sounding Board 
At irregular times we accommodate the DENISE Sounding Board 
Meetings where we meet parents to give feedback on school 
content-related issues. This NOvember 13h more than 30 parents were 
present at a meeting about the new building. Together we explored all 
possibilities concerning decoration and furniture in the new setting. Different types of chairs and tables, 
corners for silent working or group work etc. Also we discussed the use of screens, the kitchen, energy 
and air-quality. We talked about the garden, maybe warm meals and so on. The new building had a 
great theatre and sports facilities. It was a nice discussion with great ideas, highly appreeciated.  
 
New location  
DENISE students live all around Amsterdam. Also in at the new location we will welcome students from 
all areas in and around this city. Students who are already part of DENISE will move with us. For some of 
them this will mean extra travel time. To make the transition as smooth and easy as possible we agreed 
to organize transport  from the Centre/South to the new location in Nieuw West. If we have 30 students 
or more a big bus will be the best, if less we will arrange minibuses or maybe a carpool schedule. 
Depending on the number of students attending this will cost somewhere around €80 per month (of 
course carpooling is free). DENISE will organize the transport for at least two years and will pay for the 
overhead-costs. Travel costs will be paid by parents attending this service.  
 
Sinterklaas 
At Dec 5th we will celebrate Sinterklaas in all classes. This will be a bit different in all classes: 
 
Group 1/2 and 3/4 
Sinterklaas will visit the classroom and the teachers will be doing special activities.  
Students are free at 12.30. 
 
Groep 5/6 en 7/8 
Alle leerlingen hebben in de klas een lootje getrokken. De bedoeling is dat de kinderen een kadootje 
kopen voor het kind van wie ze een lootje hebben getrokken. Thuis maken de leerlingen een surprise met 
een gedicht waarin ze het kadootje verpakken.  
In de klas is besproken wat er precies van hen verwacht wordt: 

● De surprise mag naar eigen idee worden geknutseld. Bijv. papier, stof, hout enz. Geen 
plakkerige producten en materialen die veel rommel of viezigheid geven.  

● Tip voor een surprise: iets over de hobby/sport van het kind.  
● Gedicht van ongeveer 8 regels.  
● Het cadeautje mag maximaal € 5 kosten. 
● De surprises mogen de leerlingen maandag (4dec) mee naar school brengen. 

De leerlingen zijn gewoon om 15:00 vrij.  
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Leerplicht ‘ Te Laat’ action  
It’s important that students are on time every morning. In that way the 
transition of home-time to school-time goes smooth and students have 
an organized start of the day. Last period we feel this needs some 
attention. The Leerplichtambtenaar will be at the door on several 
occasions to assist in this mission.  
 
Strike 
On Dec 12th teachers from all over the country will ask attention for 
better labour conditions. DENISE will be closed and the children are 
free.  
 
Winter celebrations 
On Wednesday December 13th all students will perform in a musical wintercelebration. All parents are 
invited at the theatre of the Montessori Lyceum (across the street) at 4pm.- 5.30pm. 
 
On Friday December 15th we will have a winter brunch in all classes. We would like all children to bring 
something for the buffet, if possible something from the home-culture. School will provide drinks. All 
parents are welcome at 11am to join us in the garden for coffee and chocolate milk at the fireplace. 
Winterholiday will start at 12.30am. 
 
Exit point Thursday Dec. 15th: You are invited! 
Group 1/2a and b at 14.30-15.00 
Group 3/4a and b  at 8.45- 9.15  
Group 5/6 en 7/8 at 8.45-9.15 
 
 
Agenda 
5 December  Sint viering 
12 December  staking 
13 December  winterviering  
14 December  exitpoints 
15 December  winter ontbijt en start vakantie  
8 January eerste schooldag  
 
 
Kind regards, 
 
On behalf of the team, Jutka Colson, Teamleader PO 
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