
 

 
Amsterdam, 10 mei 2019 
Ouderbrief 1819 - #14 
 
Beste ouders, 
 
Wij zijn verhuisd en er iedereen heeft heel hard kunnen werken aan het zorgen voor een goede 
start in het prachtige nieuwe DENISE.  
De leerkrachten zijn heel druk geweest met de inrichting van de lokalen. Er is nog van alles niet 
perfect, maar zolang we allemaal de flexibele DENISE hoed ophouden komt het allemaal goed. 
In deze ouderbrief een paar praktische zaken om rekening mee te houden.  
 
Programma maandag 13 mei 
Alle leerlingen starten om 8.30 uur nog één keer op de Pieter de Hoochstraat 80. Daar zijn 
alle koffertjes en die nemen we dan mee in de bus naar het nieuwe gebouw. 
Mochten er kinderen met de fiets moeten komen: vooral kinderen uit groep 6/7 en 8, juf Inez en 
Jutka fietsen vanaf daar met dat kleine clubje naar het nieuwe gebouw. De bus vertrekt om 
9.00 uur. Om half tien komen de leerlingen het nieuwe gebouw in en gaan dan naar hun eigen 
klas met daar een programma. We zullen ook een gezamenlijk moment hebben in het nieuwe 
theater. En natuurlijk gaan de kinderen op ontdekking in het nieuwe gebouw.  
 
Alle ouders zijn welkom om 14.30 uur om dan hun kinderen mee te nemen en van hun kinderen 
een rondleiding te krijgen. Ik zal jullie dan ontvangen bij de ingang om jullie te wijzen naar de 
klassen. Wij verheugen ons er erg op dat de kinderen komen maandag.  
 
Laarzen mee voor buitenspelen op het nieuwe plein  
Omdat er rondom de speeltoestellen nog geen gras ligt vragen wij alle kinderen om laarzen 
mee te nemen die op school kunnen blijven. zodat ze lekker buiten kunnen spelen maar niet 
alle modder, zand, etc mee de klassen in nemen. Wij zullen per klas zorgen voor een speciale 
plek waar deze komen te staan.  
 
Pleinwacht  
We hebben een nieuwe plein, maar gelukkig tot de zomer dezelfde pleinwacht. Rens zal het 
blijven doen tot aan de zomer, aangevuld met leerkrachten en onderwijsassistenten vanuit 
DENISE.  
 
Zwemmen groep 4-5-6 
Alleen de kinderen die hun A diploma nog niet hebben zullen donderdag 16 mei a.s. weer gaan 
zwemmen in het zuiderbad, wij zullen die ouders een mail sturen met de tijden en begeleiding. 
Wij reizen die dag per bus naar het zwembad.  
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Agenda 
13 mei  Eerste dag nieuwe gebouw  
16 mei              Verkeersexamen groep 8 
20 mei  Koffie ochtend in de ‘Old school inn’ (B-vloer) 
24 mei  Musical groep 8 
27 mei t/m 31  mei alle leerlingen PO vrij 
 
11 juni  Tweede pinksterdag alle leerlingen vrij  
12/13 juni  Kamp 6/7  
26 juni  Sportdag  
28 juni  Uitreiking 2e verslag  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, 10 May 2019 
Parent letter 1819 - # 14 
 
Dear parents, 
 
We have moved and everyone has been able to work very hard to ensure a good start in the 
beautiful new DENISE. 
The teachers have been very busy with the layout of the classrooms. A lot of things are still not 
perfect, but as long as we all keep the flexible DENISE hat on everything will be fine. In this 
parent letter a few practical things to take into account. 
 
Program Monday 13 May 
All students start once more at 8.30 a.m. at the Pieter de Hoochstraat 80. There are all the 
suitcases and we take them on the bus to the new building. 
If children come by bike: especially children in groups 6/7 and 8, teacher Inez and Jutka cycle 
from there with that small club to the new building. The bus leaves at 9 a.m. At half past nine 
the students enter the new building and then go to their own class with a program there. We 
will also have a joint moment in the new theater. And of course the children go exploring in the 
new building. 
 
All parents are welcome at 2.30 pm to pick up their children and  receive a guided tour from 
their children. I will welcome you at the entrance to point you to the classes. 
We look forward very much to the children coming Monday. 
 
Bring boots for outdoor play on the new square 
Because there is no grass around the play equipment, we ask all children to bring boots that 
can stay at school so that they can play outside, but do not take all mud, sand, etc. into the 
classes. We will provide a special place for each class where they will be placed. 
 
Pleinwacht 
We have a new playground, but luckily the same square guard until the summer. Rens will 
continue to do so until the summer, supplemented by teachers and teaching assistants from 
DENISE. 
 
Swimming group 4-5-6 
Only the children who do not yet have their A diploma will go swimming again on Thursday 16 
May in the Zuiderbad, we will send those parents an email with the times and guidance. We 
travel that day by bus to the swimming pool. 
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Agenda 
 
13 May  First day new building 
16 May  Traffic exam group 8 
20 May  Coffee morning in the "Old school inn" (B-floor) 
24 May  Musical group 8 
May 27 through May 31 all PO students free 
 
11 June  Tweede Pinksterdag, all students free 
12/13 June  Camp 6/7 
26 June  Sports day 
28 June  Presentation of the 2nd report 
 
 
 
 
Kind regards, 
Jutka Colson, Team Leader Primary 
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