
 

 
Amsterdam, 9 maart 2018  
Ouderbrief 1718 - 9 
 
Beste ouders, 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn alle groepen gestart met de nieuwe IPC thema’s, waarin er bij 
allemaal een mooie verbinding is te vinden met de lente!  
 
Workshop avond (15 maart 19:00-21:00) 
Tijdens de workshop avond willen we u meenemen in hoe wij op moment werken aan Sociaal 
Emotioneel Leren (SEL) middel van de KWINK lessen. https://www.kwinkopschool.nl 
Gabriella Brescia (de teacher support coördinator) zal de avond starten met een toelichting voor 
alle ouders over SEL en Kwink. Daarna gaan we per groep met de eigen leerkracht verder en 
wordt u meegenomen in hoe dit wordt vormgegeven in de klas.  
 
Op tijd komen en op tijd halen 
De meeste ouders lukt het gelukkig om op tijd te komen. Voor de ouders die hier moeite mee 
hebben let op: De school gaat open om 8.30 en om 8.45 gaat de deur dicht. Dit geldt voor 
beide gebouwen. Wij willen u echt verzoeken om op tijd naar school te komen. Alle kinderen die 
te laat komen worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor het ophalen. 
School draagt na 15.00 geen verantwoordelijkheid voor opvang.  
Als uw kind ziek is wilt u dan iedere dag voor 9 uur telefonisch afmelden op het schoolnummer: 
020-4802700 en voor het buitenhuis 020-2100271.  
 
Smartwatches 
Smartwatches zijn net als telefoons niet toegestaan op DENISE. Deze kunnen aan het begin 
van de dag ingeleverd worden bij de leerkracht. School en de leerkracht dragen in geen geval 
enige verantwoording over de toestellen.  
 
Start van de dag  
Graag willen we u wat meer informatie geven over de inloop in de ochtend. Tijdens de ochtend 
inloop kunnen de kinderen zelf werk kiezen of aan het werk met wat zij de dag daarvoor 
hebben gekozen. Zo geven wij de kinderen de kans om te leren zelfstandig keuzes te maken in 
wat ze op dat moment willen leren. Het vergroot hun autonomie en het zorgt voor een 
organische overgang van thuis naar de lessen in de klas. Het is tijdens de inloop aan de ouders 
om mee te kijken met wat de kinderen doen en samen te spelen of te werken. De aandacht 
voor het kind staat tijdens de inloop centraal. In de koffieochtend van 4 april zullen wij op dit 
onderwerp ingaan en u meenemen in de ideeen hierachter.  
 
IPC  
Vanaf dit thema hebben wij een nieuw format voor de communicatie over de nieuwe IPC unit. U 
krijgt per klas van uw kind een mail met daarin alle belangrijke informatie over het thema, de 
woordlijsten en data voor de field trips.  
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Agenda 
14 maart staking: alle leerlingen vrij 
15 maart workshop avond  
21 maart extra koffieochtend over   
                       groepsindeling.   
26 maart  fieldtrip groep 3/4  
28 maart  Paasfestijn  

30 maart alle leerlingen vrij  
2  april 2e paasdag, school dicht 
4 april              koffieochtend  
10 april  fieldtrip 5/6/7/8 
26 april Koningsspelen  
27 april -13 mei   meivakantie PO 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, March 9th  
Parent letter PO 1718 - 9 
 
Dear parents, 
 
We are happy to see that after spring break all groups have started with the new IPC themes, in 
which there is a nice connection with spring! 
 
Workshop evening (March 15th 19: 00-21: 00) 
During the workshop evening we want to inform you how we are currently implementing Social 
Emotional Learning (SEL) through Kwink lessons. https://www.kwinkopschool.nl 
Gabriella Brescia (the teacher support coordinator) will start the evening with an explanation for 
all parents about SEL and Kwink. After that each group continues with their own classroom 
teacher to show you how they use kwink in their classroom. 
 
Punctual start of the school day.  
Most parents manage to arrive on time. For the parents who have difficulties with this pay 
attention: The school opens its doors at 8.30 and at closes them at 8.45. This rule applies to 
both buildings. We really want to ask you to come be on time. All children who arrive late are 
reported to the school attendance officer. This also applies to pick up times. School carries no 
responsibility for childcare after 3 pm. 
If your child is ill, you need to inform school every day by phone before 9 am.  
Please use the school number: 020-4802700 and for Buitenhuis 020-2100271. 
 
Smartwatches 
Smartwatches, just like mobile phones, are not allowed on DENISe. They can be handed in to 
the teacher at the start of the day. School and the teacher are in no way responsible for the 
equipment. 
 
Start of the day 
We would like to give you some more information about the walk in time in the morning. During 
the morning walk in, the children choose their own work or continue to work on something they 
chose the day before. In this way we give the children the opportunity to learn independently 
and to make choises about what they currently want to learn. It increases their autonomy and 
ensures an organic transition from home to the lessons in the classroom. It is up to the parents 
wether they want to watch their child or to join in with their play or work.  
Focussing on the children is key during the walk-in. In the coffee morning on April 4th we will 
discuss this subject and take you into the ideas behind this. 
 
IPC 
From now on we will use a new format to communicate what happens in the new IPC units. 
Each class will  receive an email with all the important information about the theme, word lists 
and data for the field trips.  
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Agenda 
March 14th strike: all students free 
March 15th workshop evening 
March 21th  extra coffee morning 
                        group classification. 
March 26th      field trip group 3/4 
March 28th Easter festivity 

March 30th all students free  
April 2nd      Easter Monday, school closed 
April 4th       coffee morning 
April 10th     fieldtrip 5/6/7/8 
April 26th     Koningsspelen  
April 27th-may 13th  Meivakantie PO 
 

 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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