
 

 
Amsterdam, 8 september 2017 
Ouderbrief 17/18 - 1 
 
Beste ouders, 
De eerste schooldag is geweest en ik heb heel veel blije gezichten gezien van alle kinderen en 
leerkrachten. We hebben als hele school samen het Entry point gedaan met een voorstelling 
van meester Bas en juf Isabella. We gaan er samen weer een heel mooi jaar van maken.   
 
Klasgebonden ouderavond 
Woensdag 13 september om 19.30 uur  is de klasgebonden ouderavond voor de groepen 1/2 
t/m 5/6. Deze avond krijgt u informatie over wat er in de klas gaat gebeuren dit jaar. Het is voor 
alle groepen een gelijke starttijd. Alle docenten en begeleiders zullen zich die avond ook aan u 
voorstellen.  
 
Koffieochtend voor de nieuwe ouders van Denise  
Woensdag 20 september is er een koffieochtend voor nieuwe ouders, het zijn er heel wat dit 
jaar. In deze koffieochtend vertel ik over de school is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Tevens is het een mooie gelegenheid om elkaar als ouders te ontmoeten. We starten om 8.45 
uur tot ongeveer 10:00. Wie wil er wat bakken voor bij de thee en koffie?  
 
Zwemmen 
Schoolzwemmen gaat weer beginnen!  Donderdag 14 september a.s. gaan we met groep 4-8 
zwemmen in het Zuiderbad, ongeveer 10 minuutjes lopen van school. Het is onder schooltijd in 
de middag, dus de kinderen kunnen gewoon op school worden opgehaald. Geef uw kind een 
grote rugzak mee met daarin alle zwemkleding en handdoek in een goede plastic tas, want ze 
moeten nu zelf lopen met hun zwemspullen.  
 
Groep 7/8 gaat dit jaar ook weer zwemmen tot de kerstvakantie op dinsdagmiddag en de 
kinderen kunnen dan om 15.15 uur opgehaald worden bij het Zuiderbad; Hobbemastraat 26  
Na de kerstvakantie gaat groep 3 zwemmen op deze tijd.  
 
Conversatie cursus Nederlands voor ouders 
Dit schooljaar zal juf Ricky (docent NT2) opnieuw conversatielessen Nederlands geven aan de 
ouders van DENISE. Tijdens deze lessen zult u meer leren over de Nederlandse taal en cultuur.  
De eerste les staat gepland op vrijdag 15 september van 8:45-10:15 uur. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Ricky: r.dost@denise.espritscholen.nl 
 
Kamp groep 7/8  
Groep 7/8 gaat maandag op kamp naar Huizen. Naast juf Esther zullen Meester Matthijs (P.E.) 
en juf Kaisa ook mee gaan naar kamp. Jutka en Leendert-Jan Veldhuyzen gaan maandag ook 
mee. Andere leerkrachten zullen op de avonden ook komen helpen. We wensen ze veel plezier 
en mooi weer.  
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IPC Units  
Iedereen gaat van start met zijn units van IPC, we hebben dit jaar gekozen voor een groot deel 
nieuwe units. We zullen ervoor zorgen dat de taal documenten op tijd naar de ouders gestuurd 
worden. Juf Kaisa zal de coördinatie van IPC op zich nemen tot het einde van het verlof van juf 
Mari.  
groep 1/2 - huis en thuis 
groep 3/4 - look en listen en sensational (zintuigen)  
groep 5/6 - brainwave and bright sparks (hoe leren wij)  
groep 7/8 - climate control (weer en klimaat)  
 
Agenda 
September 
11-13  Kamp groep 7/8 
13  Ouderavond 19.30 uur 
14  1e schoolzwemmen 4-5-6 
18  1e keer zwemmen 7/8 
20  schoolfotograaf  
20  koffieochtend nieuwe ouders  
25-29              start gesprekken alle kinderen  
 
Oktober 
4 okt. koffieochtend  
4 okt.             start kinderboekenweek  
5 okt.  studiedag, alle leerlingen vrij  
10 okt.  boekenmarkt  
18 okt.  knutselochtend ouders  
20 okt.  bootcamp, alle leerlingen vrij  
23-27 okt.  herfstvakantie  
31 okt.  Halloween  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, September, 8th 
Parent letter PO 1718 - 1 
 
Dear parents, 
 
The first school day was a success, I have seen happy faces from all children and teachers. All 
the classes of the school were together at the Entry Point for a great performance by meester 
Bas and juf Isabella. We are going to make this a great year again!  
 
Classical parent evening 
At Wednesday September 13th at 7.30pm there will be the annual the classroom parent 
evening for groups 1/2 to 5/6. At this meeting we will provide all information concerning the 
groups this year. What the kids will learn, what the rules are etc. All teachers and support 
coordinators will introduce themselves to you that evening.  
 
Coffee morning for the new parents 
Wednesday, September 20th, there will be a coffee morning for new parents. At this coffee 
morning I will talk about our school and how everything is organized.  You can ask all questions 
and also meet other new parents. We start at 8.45 am until about 10am. Who wants to bake 
something to join the  tea and coffee? 
 
Swimming 
School swimming lessons for group 4-5-6 will start again! Thursday September 14th, the 
swimminglessons will be at the Zuiderbad, a 10 minute walk from school. It’s during school 
time in the afternoon, so the children can be picked up at school at the normal time. Please 
give your child a big backpack with all swimwear and towel in a good plastic bag, because they 
have to walk for themselves with their swimming gear. 
 
Group 7/8 will also swim again this year until the Christmas holiday on Tuesday afternoon and 
the children can be picked up at 3.15pm at the Zuiderbad; Hobbemastraat 26 
After the Christmas holidays, group 3 is going to swim at this time. 
 
Conversation course Dutch for parents 
This school year, juf Ricky (teacher NT2) will give Dutch-language conversation classes for 
DENISE's parents. During these lessons you will learn more about Dutch language and culture. 
The first lesson is scheduled for Friday 15 September from 8: 45-10:15. 
You can register with Ricky: r.dost@denise.espritscholen.nl 
 
Camp Group 7/8 
Group 7/8 goes to camp on Monday the 11th. Besides juf Esther, Meester Matthijs (P.E.) and 
Miss Kaisa will also join the group. Jutka and Leendert-Jan Veldhuyzen will join them on 
Monday. Other teachers will also help in the evenings. We wish them a lot of fun and nice 
weather. 
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IPC Units 
Everyone is starting with their units of IPC, we have chosen a large number of new units this 
year. We are still looking for a way to give you the language documents in time. Juf Kaisa will 
take over the coordination of IPC until the end of Mari's leave. 
Group 1-2 -home (huis en thuis) 
group 3-4 - look and listen and sensational (senses) 
group 5-6 - brainwave and bright sparks (how do we learn) 
group 7-8 - climate control (weather and climate) 
 
 
Agenda 
September 
11-13  schoolcamp group 7/8 
13th  Parent evening 7.30pm 
14th  school swimming 4-5-6 
18th  swimming 7-8 
20th  school photographer  
20th  Coffee morning new Denise parents.  
25-29  start meetings teacher - parent. 
 
October  
4th  coffee morning 
4th  start kinderboekenweek  
5th  studyday, all students free  
10th  book fair  
18th  arts and crafts morning parents for halloween  
20th  bootcamp, all students free  
23-27  autumn break  
31  Halloween  
 
 
 
 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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