
 

 
Amsterdam, 10 oktober 2018 
Ouderbrief 1819 # 4 
 
Beste ouders, 
Het schooljaar vordert alweer gestaag. Het eerste kamp was een succes, de schoolfotograaf is 
geweest en we werken toe naar het eerste exit point. Er is iets te zeggen over de nieuwbouw 
en op de dag van de leerkracht hebben we laten zien hoe blij we zijn met ons team van 
leerkrachten! 
 
Halloween  
Op 31 oktober vieren wij Halloween in school, deze festiviteit wordt door de ouders 
georganiseerd. Vrijdag 19 oktober is er in de lerarenkamer een knutselochtend, waarbij 
iedereen kan helpen versieringen voor de school te maken.  
 
IPC, Exit point, Field trips en Voorstellingen. 

❖ De groepen 6/7 en 8 zijn maandag 8 oktober naar het Stedelijk Museum geweest.  
❖ Groep 5 is dinsdag de 9e naar het Tropenmuseum geweest.  
❖ De groepen 1/2 en 3 kijken deze week naar een voorstelling in het kader van de 

kinderboekenweek (dinsdag en vrijdag).  
Exit Points  

❖ Woensdag 17 oktober heeft groep 1/2c het Exit Point om 8.45uur  
❖ Vrijdag 19 oktober zijn de exit points van alle klassen.  

★ 8.45 uur  GR 1-2a en b en de groepen 6/7 en 8  
★ 9.00 - 9.30 uur  GR 5  
★ 14.30-15.00  uur GR 3 en 4  

Exit Point groep 3 
Tijdens de Exit Point van groep 3 gaan de kinderen iets maken met de ouders samen, dus het 
zou heel fijn zijn als er van elk kind een ouder aanwezig kan zijn.  
Exit Point groep 4 
Voor de exit van ons thema 'Living Together' willen we graag horen over je typische 
cultuurvakanties. En zoals eerder vermeld in de IPC-informatiebrief, willen we u uitnodigen om 
dit bij uw kind te presenteren. De presentatie kan elke vorm hebben, maar het mag niet langer 
duren dan 5 minuten. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden! We zullen een 
inschrijfformulier ophangen aan de deur van onze klas. 
Exit Point groep 5 
Het exit point van groep 5 is op 19 oktober van 9.00 - 9.30 uur. U kunt dan een bezoek 
brengen aan onze tentoonstelling 'Things that matter'. Voor deze tentoonstelling vragen we alle 
kinderen een voorwerp mee te nemen van huis dat voor hen belangrijk is: welk ding zou je altijd 
meenemen als je ergens anders gaat wonen?  
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Luizen  
Er zijn weer luizen gesignaleerd in sommige klassen. Het is belangrijk dat u zelf uw kind heel 
goed en vaak controleert met een goede kam. Op die manier wordt het geen hardnekkig 
probleem. Mochten er ouders zijn in die in de groepen willen helpen controleren; we stellen uw 
hulp heel erg op prijs! Neemt u alstublieft contact op met klassenouder van uw klas.  
 
Bus-initiatief van ouders in Amstelveen: 
We zijn twee gezinnen in Amstelveen waarvan de kinderen (Filippo in groep 3 en Ariel in groep 
1/2C) op DENISE zitten. We proberen gemeenschappelijk en betaalbaar vervoer van en naar de 
school te organiseren. We zouden graag willen weten of er andere families in Amstelveen en 
Buitenveldert wonen die misschien interesse hebben in dit project.  
We zijn van plan om te onderzoeken of de Gemeente Amstelveen of anderen bereid zijn om 
ons te helpen bij het vinden van een oplossing. 
Wij zijn van mening dat als we een groep van voldoende kinderen regelen, een 
gemeenschappelijk transport dat vertrekt en terug gaat uit/naar Amstelveen mogelijk en 
efficiënter zou zijn, vooral met het oog op de nieuwe locatie. Verder kan dit een uitstekende 
gelegenheid zijn voor onze kinderen om elkaar te ontmoeten en te socialiseren in de buurt. 
Als u geïnteresseerd bent in dat idee, neem dan contact op met   
Costanza & Nicola:     boschettina@gmail.com   06-38150331 
Gilda & Ronit:             reinbowyoga@gmail.com 
 
Gym  
Helaas hebben wij de zaal in sporthal De Pijp niet langer tot onze beschikking. Voor groep 8 is 
er geen sport meer in deze sporthal op woensdag. Vrijdag a.s. hebben ook de andere groepen 
er hun laatste gymles.  Na de vakantie gaan we weer naar de sporthallen Zuid. Dit betekent ook 
dat de dag waarop de gymlessen gegeven zullen worden verandert naar maandag. De exacte 
tijden hoort u tijdig van ons. 
 
Nieuw gebouw  
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe gebouw. De nieuwe kozijnen zijn geplaatst en de trap bij 
de ingang is weg waardoor het al aardig op het ontwerpt begint te lijken. De aannemer heeft 
wel aangegeven dat januari niet gehaald gaat worden. We verwachten nu in de meivakantie 
over te gaan. 
 
Agenda 
 9 oktober  voorstelling groep 1/2c  
12 oktober       voorstelling groep 1/2a, b en 3 
17 oktober  exit point groep 1/2c 
19 oktober  exit point overige groepen 
maandag 22 t/m maandag 29 oktober  herfstvakantie  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, October 10th 2018 
Parentletter PO 1819 # 4 
 
Dear parents, 
The school year is progressing steadily. The first camp was a success, the school 
photographer has been and we are working towards the first exit point. There is news about 
the new building and we celebrated our great team of teachers on the teachers appreciation 
day.  
  
Halloween 
On October 31st we celebrate Halloween in school, this festival is organized by the parents. On 
Friday 19 October there will be a craft morning in the teachers' room, where everyone can help 
to make decorations for the school. 
 
IPC, Exit point, Field trips and Performances. 

● Groups 6/7 and 8 went to the Stedelijk Museum on Monday 8 October. 
● Group 5 was on Tuesday the 9th to the Tropenmuseum. 
● Groups 1/2 and 3 are looking at a performance this week in the context of the 

children's book week (Tuesday and Friday). 
Exit Points 

● On Wednesday October 17th, group 1/2c will have the Exit Point at 8.45 am 
● Friday, October 19 are the exit points of all other classes. 

○ 8.45 hours group 1/2a and b and groups 6/7 and 8 
○ 9 am - 9.30 am GR 5 
○ 14.30-15.00 hours GR 3 and 4 

Exit Point group 3 
During the Exit Point of group 3 the children will make something with the parents together, so 
it would be very nice if there could be a parent of every child. 
Exit Point group 4 
For the exit point of our theme 'Living Together' we would like to hear about your typical 
cultural holidays. And as mentioned earlier in the IPC information letter, we would like to invite 
you to present this with your child. The presentation could be in any form or way, however it 
should not take more than 5 minutes. If you are interested, you can sign up! We will hang a 
signup sheet on our classroom door. 
Exit Point group 5 
The exit point of group 5 is from 9.00 - 9.30 on October 19th. You can then visit our exhibition 
'Things that matter'. For this exhibition, we ask all children to bring an item from their home that 
is important to them: which thing would you always take with you if you would live somewhere 
else? 
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Lice 
Lice have been reported again in some classes. It is important that you control your child very 
well and often with a good comb. That way it does not become a persistent problem. If there 
are parents who want to help control the groups; We appreciate your help! Please contact 
class parent of your class. 
 
Bus initiative from parents living in Amstelveen: 
We are  writing to you as two families living in Amstelveen whose kids (Filippo group 3 and Ariel 
group 1/2C) attend De Nieuwe Internationale School Esprit. We are trying to organize a 
common and affordable transportation to and from the school. We would like to know if there 
are other families living in Amstelveen and Buitenveldert who might be interesting in the project. 
We intend also investigate if the Amstelveen Gemeente or others are available in helping us in 
finding any solution. 
We believe that if we arrange a group of enough kids a common transportation leaving and 
returning from Amstelveen would be possible and more efficient, especially in view of the new 
location.  Furthermore this could be an excellent opportunity for our kids to meet each other 
and to socialize in the neighborhood. 
If you are interested in that idea please get in contact with.... 
Costanza & Nicola:     boschettina@gmail.com   06-38150331 
Gilda & Ronit:             reinbowyoga@gmail.com 
 
Physical Education 
Unfortunately, we no longer have the room at the De Pijp sports hall at our disposal. For group 
8 there is no sport in this sports hall on Wednesday. On Friday a.s. the other groups also have 
their last gym class. After the holiday we go back to the sports halls South. This also means 
that the day on which the gym classes will be given will change to Monday. You will receive the 
exact times from us in time. 
 
New building 
The builders are working hard on the new building. The new frames are placed and the stairs at 
the entrance are gone so it’s starting to look almost like the design we know! The contractor 
has indicated that January will not be achieved. We now expect to move into the May holiday. 
 
Agenda 
 9 October  performance group 1 / 2c 
October 12  performance group 1 / 2a, b and 3 
17 October  exit point group 1 / 2c 
19 October  exit point other groups 
Monday 22 to Monday 29 October Herfstvakantie (Holiday) 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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