
 

 
Amsterdam, 3 april 2019  
Ouderbrief 1819 - 12 
 
 
Beste ouders, 
 
Het aftellen voor de verhuizing is begonnen, het nieuwe gebouw vordert gestaag en we zijn 
langzamerhand al bezig met inpakken. We blijven zo lang mogelijk ons gewone programma draaien 
zodat we de rust kunnen bewaren. De nieuwe thema’s zijn goed gestart!  
 
Communicatie op DENISE 
In een gemeenschap waar jonge mensen en volwassenen dagelijks intensief met elkaar leren en 
samenwerken gebeurt van alles. Onze leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ontwikkelen zich voortdurend 
en in hoog tempo. Dat proces willen we als school en ouders zo goed mogelijk volgen en positief 
beïnvloeden. Nauwe samenwerking en goede contacten tussen de school en ouders zijn daarbij van 
doorslaggevend belang. In de huidige maatschappij is ‘informatie verstrekken’ én ‘informatie zelf ophalen’ 
heel normaal en breed geaccepteerd. Dus: alle bij de school betrokkenen (personeel, ouders en 
leerlingen) ontvangen informatie, maar zullen in bepaalde gevallen zelf ook actie moeten ondernemen om 
aan informatie te komen. De school spant zich in om de communicatie tussen school en ouders zo goed 
en helder mogelijk te laten verlopen. Duidelijke afspraken binnen de school en tussen ouders en school 
achten we daarbij noodzakelijk. De belangrijkste afspraken zijn: 

- Ouders brengen leerlingen tot in de klas. Er is dan gelegenheid tot een korte mededeling of 
vraag aan de leerkracht (bijvoorbeeld: Mijn zoon heeft vannacht erg slecht geslapen door een 
verstopte neus, wilt u daar een beetje rekening mee houden) 

- Voor een langere vraag of een gesprek maken ouders een afspraak door een mailtje te sturen 
aan info@denise.espritscholen.nl 

- Ouders communiceren niet direct via mail met leerkrachten. Mededelingen die betrekking 
hebben op de klas hangen bij de deur of komen via de klassenouder. 

Het gehele communicatieprotocol vindt u op de website. 
 
Gym  
1 april was de laatste les in de Sporthallen Zuid. Tot de verhuizing zijn de gymlessen als volgt: 

● Groep 3 krijgt gym van meester Matthijs in de kleine gymzaal op school in halve groepen.  
● Groep 4 en 5 hebben op woensdag gym van 10:30-11:30 in sporthal de Pijp en gaan daarheen 

met de bus.  
● Groep 6/7 en 8 hebben op woensdag gym van 11.30-12.30 in sporthal de Pijp en zij zullen daar 

heen lopen/ fietsen. Het is voor de leerkracht belangrijk te weten of de kinderen vanaf daar zelf 
naar huis gaan of daar opgehaald worden. Wilt u dit a.u.b. aangeven via dit formulier. 
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Zwemmen  
Na de verhuizing stopt het zwemmen voor groep 3. De leerlingen krijgen dan wel twee keer gym, maar 
we kunnen niet over naar een zwembad dichtbij. We kiezen ervoor niet lange reistijden meer te hebben 
met de groepen. Groep 3 zwemt op 23 april voor het laatst.  
 
De zwemlessen voor groep 4-5-6 gaan door, maar omdat we in het Zuiderbad moeten blijven, gaan 
alleen de leerlingen die hun A diploma nog niet hebben. De andere kinderen krijgen dan wel een 
bewegingsles. Groep 4-5 en 6 krijgen nog persoonlijk bericht hierover.  
 
Informatie rondom de verhuizing en de openingsweek: 
Op 25 april verhuizen wij symbolisch met de kinderen naar het nieuwe gebouw. Dit doen wij door met 
alle kinderen PO en VO. Wij gaan met een bus naar het nieuwe gebouw en zorgen daar voor een leuke 
activiteit waarbij de kinderen het gebouw verkennen en de directe omgeving.  Het is de bedoeling dat alle 
kinderen daar opgehaald worden. Voor de kinderen die naar de opvang gaan is er een oplossing. 
 
In de week van 21 mei zal de officiële opening van het gebouw plaatsvinden. Dit doen wij dmv een hele 
week festiviteiten. We eindigen die week met de allereerste voorstelling in het nieuwe theater: de musical 
van groep 8 op vrijdag de 24e mei.  
Meer informatie volgt.  
 
Koffie ochtend 5 april  
De laatste koffieochtend op de Pieter de Hoochstraat gaat over het nieuwe gebouw.  
We zullen afhankelijk van de opkomst of in de lerarenkamer zitten of een ander plekje zoeken.  
 
Exit points  
Door de verhuizing zijn de Exit-points verschillend door de hele school. Sommige klassen tillen het thema 
over de vakantie heen. U krijgt per klas een uitnodiging.  
 
Ouderavond terugblik  
Het was een goede ouderavond met Kate Berger van de Expat Kids Club. We delen met jullie de 
powerpoint.  
https://docs.google.com/presentation/d/10yW9pnleDkvl7Nle1Xu8eAYN5l1tlR0Cs1Y3Srunnew/edit?ts=5
c9e1e34#slide=id.g4f34cacc96_0_0 
 
Van school? 
Sommige leerlingen hebben aangegeven volgend jaar niet meer op DENISE te zitten. In een aantal 
gevallen is dat bij ons niet bekend en u begrijpt dat dit tot ongemakkelijke situaties leidt in de klas. Als u 
besluit uw kinderen vanwege de verhuizing of andere reden naar een andere school te laten gaan in het 
nieuwe schooljaar is dat voor ons belangrijk om te weten. Niet alleen vanwege het voorkomen van 
ongemakkelijke momenten in de klas, maar ook omdat wij nog steeds een lange wachtlijst hebben van 
gezinnen die graag een plekje op DENISE krijgen. Graag wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven aan 
Nelleke via info@denise.espritscholen.nl 
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Agenda 
5 april  Koffieochtend (8.45 uur) 
22 april 2e Paasdag - leerlingen vrij 
25 april  Verhuis activiteit  
26 april Inpakken van de klassen - leerlingen vrij 
27 april t/m 7 mei Meivakantie  
8 mei 1e schooldag Piet Mondriaanstraat 
21 mei Openingsweek  
24 mei Musical groep 8 
27 t/m 31 mei  Leerlingen vrij - studiedagen en Hemelvaartsdag 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson 
Teamleider PO 
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Amsterdam, April 3, 2019 
Parent Letter PO 1819 - 12 
 
 
Dear parents, 
 
The countdown for the move has begun, the new building is progressing and we already started 
packing. We will continue to run our regular program for as long as possible so that we can maintain 
peace. The new themes have started well! 
 
Communication on DENISE 
A lot of things happen in a community where young people and adults learn and collaborate intensively 
with each other every day. Our students between the ages of 4-12 years are constantly developing at 
high speed. As school and parents, we want to follow that process as well as possible and positively 
influence it. Close cooperation and good contacts between the school and parents is crucial in this. In 
today's society, "providing information" and "collecting information yourself" is very normal and widely 
accepted. So: all those involved in the school (staff, parents and students) receive information, but in 
certain cases they will also have to take action themselves to obtain information. The school makes every 
effort to ensure that communication between school and parents runs as smoothly and clearly as 
possible. We consider clear agreements within the school and between parents and school necessary. 
The most important agreements are: 

- Parents bring students into the classroom. There is then an opportunity for a short message or 
question to the teacher (for example: My son slept very badly last night because of a stuffy nose, 
do you want to take that into account a little) 

- For a longer question or conversation, parents make an appointment by sending an email to 
info@denise.espritscholen.nl 

- Parents do not communicate directly with teachers by email. Classroom-related announcements 
hang at the door or come through the class parent. 

The entire communication protocol can be found on the website. 
 
Gym 
April 1st was the last lesson in Sporthallen Zuid.  
The schedule gym lessons till the move:  

● Group 3 gets gym from meester Matthijs in the small gym at school in half groups. 
● Groups 4 and 5 have a gym from 10:30 am to 11:30 am in Sporthal De Pijp and go there by 

bus. 
● Groups 6/7 and 8 have gym on Wednesday from 11.30 to 12.30 in Sporthal De Pijp and they 

will walk/cycle there. It is important for the teacher to know whether the children go home from 
there or that you will pick them up there. Please indicate this by this form. 
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Swimming 
After the move, group 3 will no longer have swimming lessons, because we can’t switch to a nearby 
swimming pool. We choose not to have long travel times with the groups anymore. The last swimming 
lessons are on April 23. The students will have gym twice a week.  
 
The swimming lessons for groups 4,5 and 6 will continue, but because we have to stay at the Zuiderbad, 
only the students who do not yet have their A diploma will go. The other children will then get a gym 
lesson. Groups 4-5 and 6 will receive a personal message about this. 
 
Information about the move and the opening week: 
On April 25th we will symbolically move with all students, both primary and secondary, to the new 
building. We will go from the Pieter de Hoochstraat to the Piet Mondriaanstraat by bus and ensure a fun 
activity where the children explore the building and the surrounding area.  
It is intended that all children will be picked up there. For the children who go to the daycare there is a 
solution. 
 
The official opening of the building will take place in the week of May 21, with a whole week full of 
festivities. On Friday May 24 we finish with the very first performance in the new theater: the musical of 
group 8. More information follows. 
 
Coffee morning April 5th 
The last coffee morning on the Pieter de Hoochstraat is about the new building. 
Depending on the attendance, it will either be in the teacher's room or another place. 
 
Exit Points 
Due to the relocation, not all groups have the Exit Points at the same time. Some groups lift the theme 
over the holidays. You will receive an invitation per group. 
 
Review Parent Evening 
It was a nice and interesting Parent Evening with Kate Berger from the Expat Kids Club.  
See link below for the Powerpoint Presentation.  
https://docs.google.com/presentation/d/10yW9pnleDkvl7Nle1Xu8eAYN5l1tlR0Cs1Y3Srunnew/edit?ts=5
c9e1e34#slide=id.g4f34cacc96_0_0 
 
Leaving school? 
Some students have indicated that they will no longer attend DENISE next school year.  
In a number of cases this is unknown to us and you understand that this leads to uncomfortable 
situations in the classroom. If you decide to switch schools because of the move or for other reasons, it 
is important for us to know. Not only because of the uncomfortable moments in the classroom, but also 
because we still have a long waiting list of families who would like to get a place at DENISE. Please 
inform Nelleke of changes as quickly as possible by sending a mail to: info@denise.espritscholen.nl. 
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Agenda 
April 5th Coffee morning (8.45) 
April 22 Easter - students free  
April 25  Move activity   
April 26 Packing day - students free 
April 27 till May 7th May Break  
May 8th 1st school day Piet Mondriaanstraat 
May 21 Openingsweek    
May 24 Musical group 8 
May 27 till 31  Students free - Study Days and Ascension Day  
 
 
 
Kind regards, 
  
Jutka Colson 
Teamleader PO 
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