
 

‘English below’  
 
Amsterdam, 14 september 2018 
Ouderbrief 1819 -3 
 
Beste ouders, 
We ronden nu onze eerste volledige lesweek af en wat is het een heerlijk begin geweest. 
De ouderavond, zwemlessen, knowledge harvest van de nieuwe unit’s, entry points enz. Alles 
is weer in volle gang.  Fijn om mee te maken en ook heel fijn om u allemaal weer terug te zien in 
de gangen en bij de deur. Het begin is een warm welkom!  
 
Te laat komen en verlof vragen  
Het is ontzettend belangrijk om uw kind op tijd te brengen en te halen. Wij vinden het belangrijk 
dat uw kind moet uiterlijk om 8.45 aanwezig zijn om de dagstart (in welke vorm dan ook) mee 
te maken. Wij registreren te laat komen ook in ons leerlingvolgsysteem.   
Wilt u verlof aanvragen? Op de website staat een formulier dat u kunt invullen en inleveren bij 
de receptie of mailen naar info@denise.espritscholen.nl. Verlof wordt alleen toegekend door de 
schoolleiding en dient minimaal 3 weken van te voren te worden aangevraagd. Ook als uw kind 
nog geen 5 jaar is en nog niet leerplichtig, willen we graag een ingevuld formulier ontvangen 
voor onze administratie.  
 
Zwemmen 
We hebben dringend hulp nodig bij het zwemmen van groep 4, 5 en 6. Wij zoeken ouders die 
willen helpen bij de zwemlessen in het zwembad. Dat houdt in dat u meeloopt van school naar 
het zwembad (en weer terug), daar actief meehelpt met toezicht houden en het aan- en 
uitkleden begeleidt. Aangezien de kinderen zwemmen van 12.30 tot 14.00, is het misschien 
handig als u daarna bijvoorbeeld in de klas wilt helpen met lezen in het Engels of in het 
Nederlands, zodat u op school kunt blijven totdat de kinderen vrij zijn. Een roulatiesysteem is 
ook een optie.  Zonder uw hulp kunnen wij niet gaan zwemmen (helaas hebben we op korte 
termijn ten gevolge van ziekte intern geen oplossing). 
Wie ons wil helpen kan zich zsm aanmelden bij juf Inez: i.tulner@denise.espritscholen.nl 
Graag per ingang van donderdag 20 september. 
Oproep 
Alle leerlingen die zwemmen op donderdag (groep 4-5-6) en al een diploma hebben, moeten 
voor woensdag 19 september een kopie van hun laatst behaalde diploma inleveren bij de 
leerkracht. Anders mogen ze aanstaande donderdag niet zwemmen. 
Ook als het diploma vorig jaar al is ingeleverd, verzoeken wij u dit nogmaals te doen, want wij 
moeten de diploma’s elk jaar opnieuw inleveren. We zullen een map maken, zodat we volgend 
jaar dit niet meer hoeven te doen.  
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Hulp in de klassen  
De ouderavond is net geweest en in alle klassen is om hulp gevraagd. Als u zich wilt opgeven 
als klassenouder of leesouder voor Nederlands of Engels, laat dat dan zo snel mogelijk weten 
aan de leerkracht. Zodra alle klassenouders bekend zijn, komt er een koffieochtend voor deze 
ouders om de taken en mogelijkheden te bespreken.  
 
Nederlands voor ouders  
Op vrijdag 28 september zal de conversatiecursus Nederlands voor ouders van DENISE 
starten. Inmiddels alweer voor het derde jaar zullen ouders enthousiast aan de slag gaan om 
hun taalvaardigheid in het Nederlands te verbeteren. 
Het is een conversatiecursus (dus geen beginnerscursus). Tijdens de lessen komen allerlei 
onderwerpen aan bod: cultuur, politiek, eet- en drinkgewoonten, feestdagen enz. 
De cursus zal gegeven worden door Ricky Dost, docent NT2 (PO) en Frans (VO)  
We beginnen om 8.45 op de 1e verdieping van DENISE (Pieter de Hoochstraat 80 en eindigen 
om ongeveer 10.15. U heeft een pen en een schrift nodig, voor lesmateriaal wordt gezorgd. 
Het cursusjaar wordt in juli altijd afgesloten met een excursie. In 2017 hebben we Gouda en 
Den Haag bezocht en dit jaar zijn we in Enkhuizen geweest. 
Dus als u in een gezellige groep uw Nederlands wilt verbeteren, dan bent u van harte welkom 
vanaf 28 september, iedere vrijdag van 8.45 – 10.15. Voor de ouders van het Buitenhuis, kom 
zo snel als je kan na het brengen van uw kind.  
 
Communicatie  
We merken soms dat niet alle mails aankomen bij de ouders, terwijl iedereen wel goed in ons 
systeem staat. Stuur even een mailtje als u merkt dat u informatie mist. Dan kunnen wij kijken 
waaraan het ligt. Check ook altijd even uw spam.  
 
Kennismakings startgesprekken  
Voor de tweede keer starten wij het schooljaar met een kennismakings-/startgesprek waarin 
alle ouders en vanaf groep 3 mogen ook de leerlingen mee met de leerkracht de leerdoelen van 
dit schooljaar gaan bespreken. De leerkrachten zullen komende week intekenlijsten ophangen 
bij het klaslokaal. 
 
Agenda 
21 september:          koffieochtend voor   
                                 ouders wiens kind   
                                 nieuw is op DENISE  
                                 ( 9:00 Pieter  
                                 de Hoochstraat 80)  
vanaf 24 september: startgesprekken  
 
 

1 oktober:  koffieochtend   
3-5 oktober:   groep 8 op kamp  
19 oktober:   exit points  
22-26 oktober: herfstvakantie  
29 oktober:   studiedag voor het   
                        personeel: alle leerlingen  
                        vrij  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, September 14, 2018 
Parent Letter 1819 -3 
 
Dear parents, 
We are now finishing our first full week of school and what a wonderful beginning it has been. 
The parent evening, swimming lessons, knowledge harvest of the new Units, entry points etc. 
Everything is in full swing again. What a great warm feeling and also very nice to see you all 
back in the hallways and at the door.  
 
Arrive late and permission for leave 
It is extremely important to bring and pick up your child on time. We believe it is important for 
your child to be present at the day start of the class. We always register if a child is late.  
Do you want to apply for leave? On the website you will find a form that you can complete and 
hand in at the reception or mail to info@denise.espritscholen.nl.  
Leave is only granted by the school management and must be applied at least 3 weeks in 
advance. Even if your child is not 5 years old, we would like to receive a completed form for our 
administration. 
 
Swimming 
We urgently need help with swimming in groups 4, 5 and 6. We are looking for parents who 
want to help with the swimming lessons in the pool. This means that you are walking from 
school to the swimming pool (and back again), actively helping with supervision during the 
lessons and supervising dressing and undressing. The children swim from 12.30 to 14.00, you 
can combine this with helping out in the classroom reading in English or in Dutch, so that you 
can stay at school until the children are free. A rotation system is also an option. 
Without your help we can not go swimming (unfortunately we have no internal solution in the 
short term due to illness). Who wants to help us can register as soon as possible with juf Inez: 
i.tulner@denise.espritscholen.nl 
Attention! 
All students who swim on Thursday (group 4-5-6) and already have a diploma, must hand in a 
copy of their last obtained diploma to the teacher before Wednesday 19 September. Otherwise 
they can not swim next Thursday. Even if the diploma has already been handed in last year, we 
ask you to do this again, because we have to hand in the diplomas every year. We will make a 
copy so, we have them for next year.  
 
Help in the classes 
At the parent evening last Tuesday all classes have been asked for help. If you want to register 
as a class parent or reading parent for Dutch or English, please let the teacher know as soon as 
possible. As soon as all class parents are known, there will be a coffee morning for these 
parents to discuss the tasks and possibilities. 
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Dutch for parents 
On Friday, September 28, the conversation course Dutch for parents of DENISE will start. 
Meanwhile, for the third year, parents will start working to improve their language skills in Dutch. 
It is a conversation course (not a beginners course). During the lessons all kinds of topics will be 
discussed: culture, politics, eating and drinking habits, holidays etc. 
The course will be taught by Ricky Dost, teacher NT2 (PO) and French (VO) 
We start at 8.45 on the first floor of DENISE (Pieter de Hoochstraat 80) and end at 10.15. You 
need a pen and a notebook, teaching material is provided. 
The course year is always closed in July with an excursion. In 2017 we visited Gouda and The 
Hague and this year we went to Enkhuizen. 
So if you want to improve your Dutch in a cozy group, you are welcome every Friday. Of course 
for parents of the Buitenhuis, join as soon as possible after drop off.  
 
Communication 
We sometimes notice that not all mails arrive at the parents, while everyone is well in our 
system. Send an email if you notice that you are missing information. Then we can see what it 
is wrong. And always check your spam. 
 
Parent teacher start meetings  
For the second time we start the school year with a startmeeting in which all parents and from 
group 3 and up also the students can get acquainted and discuss the learning objectives of this 
school year with the teacher. 
The teachers will be putting up a list, to sign up at the classroom next week. 
 
agenda 
September 21st: coffee morning for October 1st: coffee morning 

parents whose child is  October 3-5: group 8 on camp 
new at DENISE  October 19th: exit points 
(9:00 am Pieter  October 22-26: autumn holidays 
de Hoochstraat 80)  October 29th: bootcamp, all students free 

 
from September 24th: parent teacher start meetings  
 
 
Sincerely, 
 
Jutka Colson, Team Leader PO 
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