
 

- English version below -  
Amsterdam, 11 december 2017  
Ouderbrief PO 1718 #7 
 
Beste ouders, 
Alweer de laatste parent letter van 2017. Wij wensen jullie allen hele fijne en gezellige feestdagen en een 
heel mooi begin van 2018 en zien jullie graag weer in volle gezondheid en met veel plezier weer op 8 
Januari 2018.  
 
Winter viering: 
Woensdag is de winterviering in het theater van het MLA. Alle  leerlingen worden om 15.30 uur met 
feestelijke kleding verwacht in hun eigen klas. De ouders kunnen dan naar de Theaterzaal via de ingang 
van het MLA op de Nic. Maesstraat (tegenover het hotel). De voorstelling begint om 16.00 uur.  
Na afloop kunt u uw kind weer ophalen in de hal voor de aula.  Omdat de zaal maar 110-115 mensen 
kan hebben als publiek willen wij vragen of u via deze link wilt aangeven of u met een of twee ouders 
komt. Helaas hebben we dit jaar dus geen plek voor extra genodigden.  
 
Winterbrunch: 
Vrijdag 15 december sluiten wij het jaar af met een winterbrunch.   
Bij elke groep hangt een lijst waarop je kan intekenen wat je mee neemt voor de klas. Als er dieet zaken 
zijn dan is het heel verstandig om die goed aan te geven bij de leerkracht. Voor borden en bestek en 
bekers en drinken wordt gezorgd. De leerkracht regelt via de klassenouder hulpouders voor de ochtend 
en het opruimen in de klas.  Voor alle ouders is er vanaf 11:00 een warm vuurtje met koffie en 
thee en warme chocomel met wat lekkers in de binnentuin. Om 12:30 zijn alle kinderen vrij.  
 
Buitenhuis 
Na de wintervakantie starten wij de eerste nieuwe groep 1/2 op ons buitenhuis in de Uiterwaardenstraat. 
In de loop van maart verwachten wij daar een tweede groep te starten.  
 
IPC 
De kinderen van groep 5/6 hebben vandaag de koude getrotseerd en een graffiti workshop gehad. 
Groep 7/8 gaat donderdag op fieldtrip naar het Tropenmuseum naar de tentoonstelling ‘Stories around 
the world’. Na de vakantie ontvangt u informatie over de nieuwe thema’s en de aanstaande field trips. 
Exit points: donderdag 14 december  
Groep 1/2 van 14.30  tot 15.00 uur.  De overige groepen:  8.45 - 9.15 uur 
 
Zwemmen 
Donderdag is er voor groep 4-5-6 zwemmen met kleding aan!  
 
Personeel 
We zijn heel blij dat Mari weer terug is van haar zwangerschapsverlof. U heeft ook al kennis kunnen 
maken met  Chantelle Tucker, onze nieuwe Engelse juf! Na de vakantie gaat zij op maandag en dinsdag 
in GR3/4a de Engelse dagen doen en op donderdag en vrijdag 3/4b.  
Voor de nieuwe groepen in het Buitenhuis hebben wij voor Engels Maria Boukoura aangenomen en voor 
Nederlands Pepita Franken en Zohra Beldman. We zijn erg blij met de nieuwe versterking in ons team.  
 
 
Met vriendelijke groet namens het team, 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, December 11th 
Parent Letter Primary 1718 #7 
 
Dear parents, 
Already the last parent letter of 2017. We wish you all a very nice holiday and a great start of 2018. We 
hope to see everybody in good health on January 8th. 
 
Winter celebration: 
On Wednesday we will have our winter celebration in the theatre of the MLA. All studnets are expected at 
3.30pm in festive clothing in their own classroom. Parents can go to the theatre via the entrance at the 
Nic. Maesstraat (opposite the hotel). The celebration will start at 4pm. 
Afterwards you can collect your child in the hallway of the theatre. There are limited seats, therefore we 
ask you to use  this link to notify whether you will come with one or two persons. Unfortunately there is 
no room for extra guests.  
 
Winterbrunch: 
On Friday December 15th we will end this year with a winter brunch.   
You are invited to sign up at the listst at the door of each classroom for contributions to the brunch. 
Please notify the teacher in case of any allergy. Plate and cups are taken care of by school. Via class 
parents we ask you to give a hand cleaning up the classroom afterwards. All parents are invited for 
hot drinks at the fireplace in the schoolyard. At 12:30 the holiday starts for all kids.  
 
Buitenhuis 
After the wintervakantie we will start with an extra group 1/2 at the Buitenhuis which is located at the 
Uiterwaardenstraat. In March we will start another group 1/2. 
 
IPC 
Student of group 5/6 did conquer the cold and went to a graffiti workshop.  Group 7/8 will go on field trip 
on Thursday to the Tropenmuseum to see the exhibition called ‘Stories around the world’. After the 
wintervakantie you will receive more information on the new IPC topics and field trips. 
Exit points: Thursday December 14th : 
Group 1/2 van 14.30  tot 15.00 uur.  All other groups:  8.45 - 9.15 uur 
 
Swimming 
This Thursday group 4/5/6 will swim with clothing! 
 
Staff 
We are very happy that Mari is back after her leave. You already met our new English teacher Chantelle 
Tucker! After the break she will teach the English days in group 3/4a (Monday and Tuesday) and group 
3/4b (Thursday and Friday).  
For the new groups in the Buitenhuis we welcome Maria Boukoura for the English days and Pepita 
Franken and Zohra Beldman for the Dutch days. We are very happy with all these great new collegues!.  
 
Kind regards, 
On behalf of the team,  
Jutka Colson, Teamleader PO 
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