
 

Amsterdam, 4 maart 2019 
Ouderbrief 1819 - #11 
 
Beste ouders, 
 
Ik hoop dat iedereen een fijne voorjaarsvakantie heeft gehad. De nieuwe thema’s zijn deze week van start 
gegaan. Het is mooi om te zien hoeveel de kinderen al weten en hoe goed ze kunnen vertellen wat ze 
willen leren! Spannende weken komen eraan, de verhuizing komt steeds meer in zicht. We vinden het 
leuk en spannend tegelijk. We zullen ook ons buurtje gaan missen, dus iedereen maakt  hier de komende 
periode nog even optimaal gebruik van! 
 
Staking 15 maart 
Waarschijnlijk heeft u gehoord dat op vrijdag 15 maart een landelijke staking is om meer aandacht en 
geld te vragen voor het onderwijs. Als onze leerkrachten hebben aangegeven mee te doen met deze 
staking. Dat betekent dat er op die dagen geen lessen zijn en geen personeel om de leerlingen op te 
vangen. Het kan een mooie gelegenheid zijn om als ouders gezamenlijk een mooie dag voor de kinderen 
te verzorgen. DENISE stelt daarom het gebouw en eventueel de organisatie van een bus ter beschikking 
aan ouders die hier het initiatief toe willen nemen. Mocht u hier ideeën over hebben, zoek elkaar vooral 
op en laat ons weten of we ergens mee van dienst kunnen zijn (j.colson@denise.espritscholen.nl). 
 
Bus vervoer nieuwe gebouw  
Er zijn rond de 20 aanmeldingen voor het busvervoer en we gaan hier zeker mee van start. Op dit 
moment bestuderen we de adressen van alle deelnemers om de voor iedereen meest handige ophaal en 
afzetlocatie te bepalen. De geschatte kosten voor ouders zullen rond de €50 per maand liggen per kind. 
Voor de goede orde: we hebben steeds toegezegd ten minste twee jaar het busvervoer te organiseren, u 
kunt hier dus op rekenen. We hebben ook altijd gezegd dat het niet gratis is, echter: mochten de kosten 
een probleem zijn en busvervoer noodzakelijk: neem contact met ons op. Ook het busvervoer is voor 
elke leerling bereikbaar! Mocht je toch nog op de lijst willen of er vanaf, graag even doorgeven aan 
Nelleke de Weerd (info@denise.espritscholen.nl). Meer informatie zal volgen in een mail naar de ouders 
die zich hebben opgegeven.  
 
Verhuizing en vrije dagen  
De verhuizing vindt plaats in de meivakantie. Om alles goed in te pakken hebben wij vrijdag 26 april hard 
nodig en de kinderen zullen dan vrij zijn. Kijk even goed in de agenda onderaan deze parent letter voor 
alle data! Donderdag 25 april gaan we in de middag met alle kinderen in een bus richting het nieuwe 
gebouw en doen we daar een activiteit, rondleiding etc. Een soort ceremonieel verhuizen. Dat betekent 
dat u die dag de kinderen ‘s-morgen naar de Pieter de Hoochstraat brengt en ‘s-middags op de Piet 
Mondriaanstraat ophaalt. Woensdag 8 mei is de eerste schooldag in het nieuwe gebouw. Zoals eerder 
gecommuniceerd hebben wij 6 en 7 mei nodig om in te richten. Ouders die willen helpen met inpakken in 
de week van 15 april en 22 april kunnen zich aanmelden via deze link. 
 
Ouderavond  28 maart  
Op donderdag 28 maart hebben wij onze jaarlijkse ouderavond voor alle ouders van DENISE Primary. 
Voor deze avond hebben wij Kate Berger uitgenodigd van The expat kids club. Zij is psychologe en 
begeleidt expat gezinnen onder andere door het geven van psycho-educatie over de effecten van 
landverhuizing. Dit doet zij voor ouders, school en kinderen. Zij heeft hele interessante informatie over 
welke effecten dit heeft op kinderen en het leren. We zullen deze avond samen leren en vragen kunnen 
stellen.  
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De ouderavond start om 19.30uur op het Buitenhuis (Uiterwaardenstraat 60A). 
Wij hopen jullie allen te zien, opgeven kan via deze link. 
 
Lentefestijn 
Wegens de op komende verhuizing en de vele vrije dagen en de festiviteiten die we zullen hebben bij de 
opening van het nieuwe gebouw hebben wij besloten om het lentefestijn niet schoolbreed te organiseren.  
Alle leerkrachten zullen in de klassen afzonderlijk iets doen aan de Lente, Pasen of andere feesten die in 
deze periode worden gevierd. U bent uitgenodigd om als u iets wilt delen over een feest in uw cultuur dit 
met de leerkracht op te nemen en dan samen te kijken wanneer en hoe het in de klas gevierd kan 
worden.  
 
IPC 
De nieuwe units van IPC zijn weer begonnen en Fieldtrips worden gepland. Informatie hierover volgt in de 
IPC brieven die volgende week samen met de woordlijsten worden verstuurd.  
Groep 1/2 werkt aan het thema ‘Bloemen en planten en Lente’. 
groep 3 werkt aan het thema ‘Our World’.   
groep 4 en 5 werken aan het thema ‘Saving the world’. 
groep 6/7 en 8 werken aan het thema ‘Nederland wordt Nederland’. 
 
Fieldtrip 6/7 en 8 is 21 maart en zij gaan naar de Hermitage.  
 
Gymschoenen verplicht 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 moeten vanaf nu gymschoenen aan in de gymzaal. Dit ter bescherming 
van de voeten van de kinderen.  
 
Fieldtrip groep 5 
Op dinsdagmiddag 12 maart, van 12.15 tot 15.00 uur, gaat groep 5 naar de Hortus Botanicus. We gaan 
een heel smakelijke speurtocht doen, naar planten waar mensen van kunnen eten. Omdat de speurtocht 
in het Nederlands is vragen we 3 ouders die Nederlands kunnen lezen om ons te begeleiden. Graag 
aanmelden bij de klassenouder, dank alvast!  
 
Agenda 
12 maart Fieldtrip groep 5 
15 maart Staking, alle leerlingen vrij 
21 maart  Fieldtrip 6/7 en 8  
28 maart  Ouderavond 19:30  
5 april  Koffie ochtend  
19 april  Exit point   
22 april  Tweede paasdag, alle leerlingen vrij   
25 april Verhuizing 
26 april  Inpakken, alle leerlingen vrij  
27/4 tot 7/5  Mei vakantie 
8 mei  Eerste schooldag Piet Mondriaanstraat. 
21-24 mei  Feestelijke openingsweek van het nieuwe gebouw  
27/28/29 mei  Studiedagen, alle leerlingen vrij  
30/31 mei  Hemelvaart, alle leerlingen vrij  
 
Met vriendelijke groet 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, March 4, 2019 
Parent Letter PO 1819 - #11 
 
Dear parents, 
 
We hope you all had a wonderful Spring Break. This week we started with the new themes. It's lovely to 
see how much the children already know and how well they can tell what they would like to learn!  
Exciting weeks are coming as the move is getting closer. It is fun and exciting at the same time. 
Although we are looking forward to the new building, we are also going to miss this pleasant 
neighborhood. The last few months we will enjoy this even more optimally! 
 
Strike March 15th 
As you probably all know, on Friday March 15th a nationwide strike will take place in order to get more 
attention and money for a higher quality of education. All our primary teachers will participate this strike. 
This means there won’t be any lessons this day and no staff to welcome the children. It can be a great 
opportunity for the parents to organize a nice day for all the children together. Therefore DENISE offers 
the use of the school building and the possibility to arrange a bus, for parents who want to take the 
initiative.  
If you have any ideas for this day, reach out to each other and let us know if we can help you with 
anything (j.colson@denise.espritscholen.nl). 
 
Bus transport new building 
We have about 20 registrations for bus transport to the new location, which will certainly take place.  
At this moment we are studying the addresses of all participants to determine the most convenient route. 
The expected costs are approximately € 50 per month per child. For the record: we have promised to 
organize bus transport for at least two years and you can count on this. As mentioned earlier it’s not free 
of costs. However, if the costs are a problem and bus transport is necessary: please contact us. Bus 
transport will be accessible for every student! If you still would like to register or deregister from the list, 
please contact Nelleke de Weerd (info@denise.espritscholen.nl). Further information will be sent to the 
participating parents.  
 
Relocation and days off 
The move to the new building takes place in the May Break. On Friday April 26 the children will be free, 
so we can use the full day to pack everything properly. Check the agenda below for all the important 
dates.  
On Thursday April 25, we will visit the new building by bus with all the groups. There we will do an activity 
together and give the children a tour through the school. A sort of ceremonial move. 
This day you can bring your child to Pieter de Hoochstraat 78 in the morning and pick up in the afternoon 
at Piet Mondriaanstraat 140. Wednesday May 8th is the first school day in the new building.  
As previously communicated, we need May 6 and 7 May to setup the classrooms. 
Parents who would like to help packing in the week of April 15 to April 22 can sign up by using this link. 
 
Parent Evening March 28 
On Thursday March 28 we have our yearly Parent Evening for all parents of primary. We’ve invited Kate 
Berger from The Expat Kids Club. She is a psychologist and guides expat families by, among other 
things, providing psychoeducation on the effects of land movement. The therapy is for parents, schools 
and children. This evening she will tell and learn us more about the effects on children and learning.  
The Parent Evening starts at 19.30 at DENISE Buitenhuis (Uiterwaardenstraat 60A). 
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We hope to welcome you all. You can register by using this link.  
 
 
Spring Festival 
Because of the upcoming move, the many days off and the festivities around the opening of the new 
building, we have decided not to organize the Spring Festival school wide this year. 
All teachers will do something individually in the groups on Spring, Easter or other festivals that are 
celebrated in this period. You are more than welcome to share anything about a festival in your culture 
with the teacher, so we can arrange a moment to celebrate.  
 
IPC 
The new IPC units started and Field Trips are planned. The IPC letters will be sent next week, together 
with the word lists. 
Group 1/2 works on the theme 'Flowers and plants and Spring'. 
Group 3 works on the theme 'Our World'. 
Group 4 and 5 work on the theme 'Saving the world'. 
Group 6/7 and 8 work on the theme 'Nederland wordt Nederland'. 
 
Fieldtrip 6/7 and 8 is March 21 and they go to the Hermitage. 
 
Gym shoes 
All children from group 3 to 8 must wear sneakers in the gym, to participate the lesson. This is to protect 
the feet of the children. 
 
Fieldtrip group 5 
On Tuesday March 12, from 12.15 to 15.00, group 5 will go to the Hortus Botanicus. It is going to be a 
very tasty scavenger hunt to plants that people can eat. Because the quest is in Dutch we ask 3 parents 
who can read Dutch to guide us. Please register with the class parent, thank you in advance! 
 
agenda 
March 12 Fieldtrip group 5 
March 15  Strike, all students free 
March 21  Fieldtrip 6/7 and 8 
28 March  Parent Evening 19:30 
April 5  Coffee morning 
April 19th  Exit point 
22 April  2th Easter day, all students free 
25 April  Relocation 
April 26  Packing, all students free 
27/4 to 7/5  May Break 
8 May  First school day Piet Mondriaanstraat. 
21-24 May  Festival opening week of the new building 
27/28/29 May  Study days, all students free 
30/31  Hemelvaart, all students free 
 
 
Kind Regards, 
Jutka Colson, Teamleader Primary 
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