
 

 
Amsterdam, 22 mei 2019 
Ouderbrief 1819 - #15 
 
Beste ouders, 
We zitten alweer ruim een week in ons nieuwe gebouw. De kinderen en de leerkrachten zijn in 
een fijne sfeer samen aan het werk en aan het zoeken naar de nieuwe routines. Ik zie al heel 
veel goede dingen en weet zeker dat de leraren en leerlingen hier een hele fijne tijd tegemoet 
gaan. Volgende week hebben de leerlingen een weekje vrij en gaan wij als team verder werken 
aan het curriculum, de inrichting en de nieuwe routines.  
 
Niveaugroepen Engels  
In de afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt met het Engelse onderwijsteam om 
duidelijke leerdoelen en een curriculum voor Engels te identificeren. Dit was een uitdagend 
maar zeer lonend proces. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen om zich in 
hun eigen tempo te ontwikkelen, maar ook onderwijs krijgen dat past bij hun behoeften en de 
vaardigheden die ze op dit moment hebben. Daarom hebben we het Engels curriculum in zes 
verschillende niveaus ingedeeld en zullen we beginnen met het geven van genivelleerde 
instructie. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zullen we de leerlingen van groep 4-8 
onderverdelen in 5 groepen, voornamelijk op basis van hun schrijfvaardigheid, zodat ze kunnen 
werken aan leerdoelen die voor hen geschikt zijn. Het idee is dat de leerlingen vanaf donderdag 
23 mei les krijgen in niveaugroepen op donderdag- en vrijdagochtend. Bovendien krijgen de 
leerlingen een aantal opdrachten om zelfstandig in de klas te werken. 
De coördinator Engels, juf Kaisa zal als we wat verder zijn in het werken met de niveaugroepen 
dit verder toelichten tijdens een koffieochtend.  
 
Assembly  
Vanaf de start in het nieuwe gebouw hebben we elke week op vrijdag een assembly met alle 
leerlingen in het theater (Theater33). Daar zijn we met elkaar en delen we wat belangrijk is en 
waar we mee bezig zijn. De eerste assembly stond het vooral in het teken van het zoeken naar 
de puzzelstukjes met de gekregen sleutels op de laatste dag in het oude gebouw en we 
naderen de huldiging van de goede speurders.  
Hieronder de opening van het theater en de eerste assembly voor primary.  
 

 
 
 

 



 

 
Zwemmen 
Door de huldiging van Ajax kon zwemmen niet doorgaan, deze donderdag gaan de kinderen 
die van mij een mail hebben gehad zwemmen. Dit is onder schooltijd, ophalen is gewoon op 
school.  
 
Avondvierdaagse  
Dit jaar organiseren we vanuit school geen avondvierdaagse. Dit wegens het steeds 
onduidelijk zijn van de verhuisdatum. Maar volgend jaar zullen ons weer inschrijven en hopen 
we  weer mee te doen.  
 
Openingsweek 
Begin juli organiseren we een openingsweek waarin we iedereen die dit unieke moment in 
ons lustrumjaar mogelijk maken bedanken. Het wordt ook een week waarin we met 
leerlingen, personeel, ouders, de buurt, (Esprit)-collega's en andere geïnteresseerden 
stilstaan bij de kracht, kansen en kwesties met betrekking tot ons schoolconcept. 
 
Koffie ochtend 
Vrijdag 24 mei a.s. is de reguliere koffie ochtend. Het onderwerp zal de veiligheid in de school 
zijn, als vervolg op de meeting van vrijdag 17 mei. Zie ook de begeleidende brief van de rector. 
 
Agenda 
24 mei  Koffieochtend   

Musical groep 8 
27 mei t/m 31 mei  Hemelvaartvakantie 
10 juni  2e pinksterdag; alle leerlingen vrij  
11/12 juni kamp groep 6/7  
13 juni  Fieldtrip groep ½ ABC 
26 juni  Sportdag PO en VO   
28 juni  2e verslag mee  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 Jutka Colson, Teamleider PO 
   

 



 

 
Amsterdam, May 22nd 2019 
Parent letter Primary 1819 - #15 
 
Dear parents, 
Already one-and-a-half week in our new building. The children and teachers are working 
together in a pleasant atmosphere and searching for the new routines. I see a lot of good things 
and I know for sure teachers and children will have a great time here. Next week the children 
will have a week off and the team will continue to work on the curriculum, the classrooms and 
other workspaces and the new routines. 
 
Level groups English  
During the past few months we have been working very hard with the English teaching team to 

identify clear learning goals for the English curriculum. This has been a challenging yet very 

rewarding process. It’s important that all students do have the opportunity to develop at their 

own pace but also receive education that suits their needs and the skills they currently have. 

Therefore we have divided the English curriculum in six different levels and will start providing 

leveled instruction. To be able to do this as well as possible we will divide the children of groups 

4-8 into 5 groups, primarily based on their writing skills and abilities, so that they can work on 

learning goals suitable for them. Students will receive instruction in level groups on Thursday 

and Friday morning, starting this week. Additionally students will get some assignments to work 

on independently in class. 

The English coordinator, juf Kaisa, will explain this further during a coffee morning when we are 

a bit further in the process of working with the level groups. 

 
Assembly  
From the start in the new building we have an assembly with all students in the theatre 
(Theater33) every week on Friday. When we are together we share what’s important, what we 
are doing or anything worth sharing. The first assembly was mainly devoted to the search for 
the pieces of the puzzle with the keys received at the last day of school at the old building and 
we are approaching the honoring of the good detectives. 
Below the opening of the theatre and the first assembly for primary. 
 

 
 

 



 

 
Swimming 
Due to the honoring of Ajax at the Museumplein, swimming could not go ahead last Thursday. 
All children who had an email will go swimming this thursday. This is during school time, pick 
up is at school as normal.  
 
Avond vierdaagse  
This year we do not join the Avondvierdaagse. This is due to the fact that the moving date was 
unpredictable when we had to enroll.. But next year we will register again and we hope to 
participate. 
 
Opening week 
At the beginning of July we organize an opening week in which we thank everyone who makes 
this unique moment possible in our lustrum year. It will also be a week in which we, together 
with students, staff, parents, the neighborhood, (Esprit) colleagues and other interested parties, 
discuss the strengths, opportunities and issues related to our school concept. 
 
Coffee morning 
Friday May 24th is the regular coffee morning. The subject will be safety around the school, as 
a follow-up to the meeting on Friday 17th of May. Also see the attached Principal’s letter. 
 
Agenda 
 
May 24th    Coffee morning  

    Musical group 8 
May 27th till May 31st   All students of 
                                     Primary no lessons   
June 10th   Pentecost, all  
    students free  
June 11/12   Camp group 6/7  
June 13th    Fieldtrip gr ½ ABC 
June 26th    Sports Day Primary and Secondary 
June 28th   2nd report  
 
 
 

 
 
 

 
Kind regards, 
 
Jutka Colson 
Teamleader Primary 

 


