
 

 
Amsterdam, 19-oktober-2018 
Ouderbrief 1819- 5 
 
Beste ouders, 
 
De eerste Exit Points zijn geweest en de kinderen hebben weer laten zien wat ze de afgelopen 
weken hebben geleerd. Het blijft een feest om te zien hoe zij dit delen met hun ouders. Dit is 1 
van de mooie cadeaus is van het IPC. Nu is het tijd voor vakantie en wij wensen jullie namens 
ons hele team een heerlijke en zonnige herfstweek toe. 
 
Gymnastiek na de vakantie:  
Helaas hebben wij na de vakantie geen beschikking meer over sporthal De Pijp. Hieronder ziet 
u het nieuwe gymnastiekrooster voor de groepen 3 t/m 8 in de sporthallen Zuid 
(Burgerweeshuispad 54, Amsterdam) 

Gymnastiek is vanaf de herfstvakantie op maandagochtend ingeroosterd en start op 5 
november (op 29 oktober hebben we een studiedag en zijn de kinderen nog vrij.)  
  8:45 -   9:30: groep 3 en 4 
  9:30 - 10:15: groep 5 en 6/7  
 10:30 - 11:30: groep 8  
NB groepen 3 en 4: 
De kinderen van groep 3 en 4 gaan als eerste per bus naar de sporthal. Om op tijd te kunnen 
gymmen moeten ze uiterlijk om 8:15 op school zijn want dan vertrekt de bus. Het staat u vrij 
om uw kind zelf naar de sporthal te brengen, maar dit moet u op tijd aangeven bij de leerkracht.  
 
IPC  
De nieuwe units gaan na de vakantie van start. Dan ontvangt u weer de IPC-brief met een 
woordenlijst van de leerkrachten  
De units zijn:  
groepen ½ abc: Het poppentheater, Doen alsof 
groepen 3/4/5: Bright sparks, It’s shocking (elektriciteit) 
groepen 6/7 en 8: The Great, the Bold and the Brave (Grieken en Romeinen)  
Voor alle groepen zijn de fieldtrips bekend en ze staan in de agenda.  
 
Nieuws uit groep 6/7  
Na de herfstvakantie zullen de kinderen van groep 6/7 beginnen met boekbesprekingen. De 
eerste keer zullen zij een boekbespreking moeten doen over een Nederlands boek. Juf 
Willemijn begint als eerste en de kinderen kunnen zich daarna inschrijven op de intekenlijst. 
Deze lijst zal zichtbaar in de klas hangen, zodat u ook kunt zien wanneer uw kind aan de beurt 
is. De data zijn van november tot en met februari. De kinderen krijgen een formulier mee dat 
helpt bij het voorbereiden van de boekbespreking.  
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Zwemmen  
Na de vakantie is er tijdens de zwemlessen weer kledingzwemmen. In de bijlage vindt u de 
kledingvoorschriften. Voor groep 7 en 8 is dit belangrijk op dinsdag 30 oktober, voor groep 4, 5 
en 6 geldt dit voor donderdag 1 november.  

ICC workshop  

We nodigen alle ouders van Primary en Secondary uit voor een interactieve ouderavond over 
het thema  Interculturele Competentie. Tijdens deze informele avond gaan we nadenken over 
onze (steeds veranderende) identiteit, over uitdagende interculturele ontmoetingen en 
bespreken we hoe we met elkaar een interculturele gemeenschap kunnen onderhouden waarin 
iedereen zich welkom en thuis voelt. 

De ouderavond vindt plaats op dinsdag 13 november van 18: 30-20: 30 uur in Pieter de 
Hoochstraat 78, lokaal 33. Belangrijk: meldt u aan via deze spreadsheet.  

Halloween  
Op woensdag 31 oktober vieren we Halloween op school. De klassenouders nemen de 
organisatie op zich en de kinderen mogen dan natuurlijk verkleed op school komen. Verdere 
informatie volgt via de klassenouders.  
 
Agenda 
22-26 oktober Herfstvakantie  
29 oktober  Studiedag  
31 oktober  Halloween  
6 november  groep 1/2a fieldtrip 
7 november  groep 1/2c fieldtrip 
8 november  groep 1/2b fieldtrip  
 
 

12 november  Sint Maarten 
12 november  groep 6/7 en 8 fieldtrip  
13 november  ouderavond ICC 
14 november  groep 3-4-5 fieldtrip 
23 november  koffie ochtend  
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, 19 October 2018 
Parent letter PO 1819 - 5 
 
Dear parents, 
 
We had the first Exit Points and the children have shown again what they have learned in recent 
weeks. It always remains a treat to see how they share their learning with their parents. This is 
one of the beautiful gifts from the IPC. Now it's time for holiday and we wish you a lovely and 
sunny autumn week on behalf of our entire team. 
 
Physical education after fall break  
Unfortunately, after the holiday we no longer have access to sports hall De Pijp.  
Below you can see the new PE roster for groups 3 to 8 in the sporthallen Zuid 
(Burgerweeshuispad 54, Amsterdam) 
PE is scheduled on Monday mornings and starts on November 5 (on October 29 we have a 
study day and the children are free.) 
8:45 - 9:30: group 3 and 4 
9:30 - 10:15: group 5 and 6/7 
10:30 - 11:30: group 8 
Important for groups 3 and 4: 
The children of group 3 and 4 go to the sporthallen Zuid by bus from school as the first group. 
In order to be able to be in time for a good lesson, they have to be at school no later than 8:15 
because then the bus will leave. You are free to bring your child to the sports hall yourself, but 
you must inform the teacher of this in time. 
 
IPC  
The new Units will start after the holiday and you will receive the IPC letter again with the 
vocabulary and information from the teachers. 
The Units are: 
groups ½ abc: The puppet theater, Let’s pretend 
groups 3/4/5: Bright sparks, It's shocking (electricity) 
groups 6/7 and 8: The Great, the Bold and the Brave (Greeks and Romans) 
For all groups, the field trips are known and they are on the agenda. 
 
 
News from group 6/7  
The students of group 6/7 will start with book presentations after the autumn break. The first 
book presentation is about a Dutch book. Juf Willemijn will do the first presentation, the 
students will sign up on a list. The list will be hanging in the classroom, so you can see when 
your child has to do the presentation. The dates vary from November till February. The students 
get a form to help them prepare the book presentation.  
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Swimming  
After the holiday there is swimming with clothing during the swimming lessons. You will find the 
dress code in the appendix. For groups 7 and 8 this is important on Tuesday 30 October, for 
groups 4, 5 and 6 this applies for Thursday 1 November. 
 
ICC workshop for parents 
Parent evening: Intercultural Competence 
We kindly invite all (primary and secondary) parents to join us for an interactive parent evening 
on the theme of Intercultural Competence. During this informal evening we will reflect on our 
(ever-changing) identity, on challenging intercultural encounters, and discuss how we can help 
sustain an intercultural community where everyone feels welcome.  
The Parent evening will take place on the 13th November, Tuesday, 18:30-20:30 at Pieter de 
Hoochstraat 78, room 33. Important: Please sign up using this spreadsheet.  
 
Halloween  
On Wednesday, October 31, we celebrate Halloween at school. The class parents take care of 
the organization and the children can of course dress up at school. Further information follows 
through the class parents. 
 
Agenda 
22-26 October Fall break  
29 October  Study day  
31 October  Halloween  
6 November  group 1/2a fieldtrip 
7 November  group 1/2c fieldtrip 
8 November  group 1/2b fieldtrip  
 
 

 
12 November  Sint Maarten 
12 November  group 6/7 and 8 fieldtrip  
13 November  Parent evening ICC 
14 November  group 3-4-5 fieldtrip 
23 November  coffee morning  
 
 

 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson,  
Teamleader PO 

 
 
De Nieuwe Internationale School Esprit ● Pieter de Hoochstraat 78, 1071 EJ  Amsterdam  
T +31 20 4802700 ● E info@denise.espritscholen.nl ● W www.denise.espritscholen.nl 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MAJXYx_uTf2iT83933BPjBcTfa2XgeSq8Sxgo0WNGM0/edit?usp=sharing
http://www.denise.espritscholen.nl/
http://www.denise.espritscholen.nl/
http://www.denise.espritscholen.nl/

