
 

Amsterdam, 31 augustus 2018  
Ouderbrief 1819 -#2 
 
Beste ouders, 
Welkom in schooljaar 2018/2019! 
 
Het nieuwe schooljaar gaat bijna weer beginnen en ik hoop dat jullie allen een heerlijke vakantie 
hebben gehad. Wij hebben enorm veel zin om weer te beginnen aan dit nieuwe schooljaar.  
Tot donderdag 6 september zijn wij met het hele team het schooljaar goed aan het 
voorbereiden, zodat we op die dag samen met jullie een goede start van dit mooie nieuwe 
schooljaar kunnen maken. We verwelkomen ook dit jaar weer veel nieuwe kinderen en wensen 
ze allen een hele mooie en leerzame tijd bij DENISE.  
We verheugen ons op alle dingen die we samen met de kinderen gaan leren binnen de 
thema’s. Op de fijne positieve enthousiaste kinderen met wie we samen een groep gaan 
vormen, waarin we veel met en van elkaar zullen gaan leren.  
 
Inloop koffie ochtend  
Om het schooljaar goed te starten, is er donderdag 6 september een informele - inloop 
koffieochtend (8.45 uur) in het speellokaal, waar Leendert Jan, Gabriella en Ricky zullen zijn om 
jullie welkom te heten in het nieuwe schooljaar.  
 
Wie staat er voor welke groep in welk lokaal 
De kinderen hebben tijdens de wisseldag al kennis gemaakt met de nieuwe leerkracht en het 
nieuwe lokaal. Hieronder nog even een overzicht: 
1/2A meester Stefan (tweede verdieping) 
1/2B    juf Saskia (tweede verdieping) 
1/2C    juf Pepita en juf Maria  (DENISE Buitenhuis)  
3  juf Dominique en juf Chantelle  (eerste verdieping) 
4  juf Gina en juf Chantelle (eerste verdieping) 
5  juf Ilse en juf Melany (tweede verdieping) 
6/7  juf Willemijn en juf Katya (eerste verdieping) 
8  juf Esther en juf Isabella en juf Dominique (lokaal 12 -eerste verdieping- op nr. 78)  
Muziek: juf Isabella 
Drama: meester Bas 
Onderwijs assistent: juf Inez en juf Yosra (wegens ziekte zal zij nog niet starten)  
NT2: juf Ricky 
Support: Gabriella Brescia  
Teamleider: Jutka Colson   
 
 
 
 
 
Start van het schooljaar  
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Wat gaat er mee naar school: 
- een rugzak met daarin een snack en lunch.  
- een etui; voor potloden en gum wordt gezorgd (alleen voor groep 3, 4 , 5, 6/7 en 8). 
- een gymtas op vrijdag: met daarin een sportbroekje en t shirt en een paar 

gymschoenen voor in de zaal. Er mag niet meer gegymd worden in gewone kleding. 
Alle kinderen kleden zich om in sportkleding op de gym locatie.  

 
Ouderavond  
Op 11 september is er een ouderavond per klas. Daarin krijgt u alle informatie over hoe het 
jaar gaat in de groep en kunt u kennismaken met elkaar en de leerkrachten.  
De groepen 1/2 abc en groep 3 zijn van 18.30-19.30 uur 
De groepen 4, 5, 6/7 en 8 zijn van 19.30-20.30 uur  
 
IPC  
In het eerste blok van de IPC thema’s hebben we voor een gemeenschappelijk onderwerp 
gekozen zodat we een gezamenlijke start maken en alle thema’s helpen de groepsvorming, die 
zo belangrijk is bij de start van het schooljaar.  
groepen 1/2  werken aan ‘Welkom in de wereld’. 
groep 3 werkt aan ‘Who am I?’ 
groepen  4 en 5 werken aan ‘Living together.’ 
groepen 6/7 en 8 werken aan ‘Express yourself’  
 
Werkdagen van Jutka Colson 
Dit schooljaar werk ik alle dagen behalve woensdag.  Daarnaast ga ik een opleiding doen 
waardoor ik regelmatig op donderdag er niet zal zijn. Helaas ben ik er hierdoor ook niet de 
eerste schooldag, maar Leendert Jan zal jullie welkom heten op de eerste schooldag.  
 
Agenda 
6 september  eerste schooldag  
11 september  ouderavond  
24-28 september  startgesprekken  
1 oktober  koffie ochtend  
22-26 oktober herfstvakantie  
28 oktober  studiedag, alle leerlingen vrij  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het hele DENISE team,  
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, August 31st 2018 
Parent Letter PO 1819-#2 
 
Dear parents, 
 
Welcome to school year 2018/2019! 
 
The new school year is about to start and I hope you all had a wonderful summer break.  
We are very excited to start this new school year together with you and the children. 
Monday till Wednesday we are preparing the school year with the team and Thursday 
September 6th is the first official school day.  
We welcome many new children this year and wish them all a wonderful and informative time at 
DENISE. We are looking forward to all the things that we will learn together with the children 
within the themes.  
 
Walk in coffee morning 
To make a good start of the school year, there will be an informal walk in coffee morning  
(8.45 am) in the playroom on Thursday September 6th where Leendert-Jan, Gabriella and Ricky 
will welcome you. 
 
Which teacher, which group and which classroom? 
The children have already met their new teacher and the new classroom.  
Below an overview: 
1/2A  meester Stefan (second floor) 
1/2B  juf Saskia (second floor) 
1/2C  juf Pepita and juf Maria (DENISE Buitenhuis) 
3  juf Dominique and juf Chantelle (first floor) 
4  juf Gina and juf Chantelle (first floor) 
5  juf Ilse and juf Melany (second floor) 
6/7  juf Willemijn and juf Katya (first floor) 
8  juf Esther and juf Isabella and juf Dominique (classroom 12 - first floor at no. 78) 
Music: juf Isabella 
Drama:meester Bas 
Teaching assistant: juf Inez and juf Yosra (due to illness she will not start yet) 
NT2: juf Ricky 
Support: Gabriella Brescia 
Team leader: Jutka Colson 
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Start of the school year 
What to bring: 

- a backpack with a snack and lunch. 
- a pencil case; we will provide pencils and eraser (only for groups 3, 4, 5, 6/7 and 8). 
- a sports bag on Friday: with a sports shorts and t-shirt and a pair of sports shoes.  

It's no longer allowed to sport in regular clothing. All children dress in sportswear at the 
sports location. 

 
Parent Evening 
On September 11th there is a Parent Evening for every group. This evening we will inform 
you about the school year and you are able to meet the other parents and the teachers. 
Groups 1/2 and group 3 - 18.30 till 19.30. 
Groups 4, 5, 6/7 and 8 - 19.30 till 20.30.  
 
IPC 
In the first block of the IPC themes we have chosen a common topic so that we can make a 
joint start and all themes help the group formation, which is so important at the start of the 
school year. 
groups 1/2: 'Welcome to the world'. 
group 3: 'Who am I?' 
groups 4 and 5: 'Living together.' 
groups 6/7 and 8: 'Express yourself' 
 
Working days of Jutka Colson 
This school year my working days are Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Because of a 
training I also won’t be at school every Thursday. Unfortunately, my first training day is at the 
first school day, but Leendert-Jan will be there to welcome you. 
 
Agenda 
September 6thfirst school day 
September 11th parent evening 
September 24-28  start meetings 
October 1st  coffee morning 
October 22-26  Autumn break  
October 28 study day, all students free 
 
 
Kind Regards, 
On behalf of the team,  
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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