
 

 
Amsterdam, 16 november 2018 
Ouderbrief PO 1819 #7 
 
Beste ouders, 
 
De periode van de winterfeesten is weer aangebroken. We hebben dinsdag 13 november een mooie en 
inspirerende ouderavond gehad over ICC en daarin met de ouders een Denise Celebrations Calender 
gemaakt. Daarover zullen jullie meer horen in de volgende ouderbrief.  
 
Sinterklaas 
Op zaterdag 17 november zullen Sinterklaas en zijn Pieten weer in Nederland arriveren. 
Op maandag 26 november mogen de kinderen in de klas hun schoen zetten. Daarom moeten zij op 
vrijdag 23 november een extra schoen of laars mee naar school nemen. En hopelijk hebben Sint en Piet 
dan tijd om ‘s nachts even langs te komen om de kinderen te verrassen met een leuk cadeautje. 
Op woensdag 5 december vieren alle groepen de verjaardag van Sinterklaas. In groep 5 tot en met 8 
worden er lootjes getrokken en surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. Meer informatie hierover 
volgt voor 23 november.  
Groep 1 tot en met 4 krijgen bezoek van Sinterklaas. Helaas kunnen de ouders daar dit jaar wegens 
ruimtegebrek niet bij aanwezig zijn. 
Alle kinderen zijn gewoon van 8.45 tot 12.30 uur op school (net als iedere woensdag). 
 
Ouderbijdrage 
Op DENISE wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van € 710 gevraagd aan ouders.  
Deze bijdrage wordt gebruikt voor NT2 en EAL ondersteuning (Dual Language Program). IPC licenties en 
-activiteiten, de overblijf en fotograaf.  U ontvangt binnenkort een faktuur waarop de ouderbijdrage 
samen met de kosten voor fieldtrips en schoolkamp in rekening worden gebracht. Voor het schoolkamp 
betaalt u jaarlijks 55 euro om tot een totaal van 440 euro te komen waarvoor in de bovenbouw 4 keer op 
kamp gegaan wordt. We doen dit op deze manier om geen verschil te hoeven maken in de 
ouderbijdrage tussen onder- en bovenbouw en zo de kosten voor de kampen een beetje te spreiden. De 
ouderbijdrage is inkomensafhankelijk, u heeft hierover eerder bericht gehad. 
 

Dual Language Program  € 495 

IPC/Materialen  € 135 

OBA/Fotograaf  € 35 

Overblijf  € 45 

Schoolkamp*)  € 55 

Fieldtrips  € 135 

Totaal  € 900 
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Verhuizing 
Dit schooljaar zullen wij verhuizen naar ons geheel gerenoveerde schoolgebouw aan de Piet 
Mondriaanstraat 140. De geplande datum van eind januari gaan we niet meer halen. Asbest en andere 
verrassingen in het gebouw hebben voor flink wat vertraging gezorgd. De opleverdatum staat nu op half 
april, hetgeen betekent dat wij in de meivakantie zullen verhuizen. De eerste lessen in het nieuwe gebouw 
staan gepland op 6 mei 2019. In de week van 20 mei zal de officiële opening, samen met ons eerste 
lustrum, gevierd worden. UIteraard zult u hierover nog nadere informatie ontvangen. 
 
Nieuwe MR leden gezocht 
Door vertrek van twee leerlingen (en hun ouders) is er in de medezeggenschapsraad (MR) van onze 
school ruimte ontstaan voor twee ouders. De MR heeft een belangrijke taak binnen de organisatie. Naast 
een aantal wettelijke taken (bijvoorbeeld instemmen met de besteding van middelen) vormt de MR een 
belangrijke sparringpartner voor de schoolleiding over alles dat het onderwijs op DENISE aangaat. Wij zijn 
op zoek naar een ouder met een zoon/dochter in het basisonderwijs en een ouder met een zoon/dochter 
in het voortgezet onderwijs.  
Heeft u interesse in deze (vrijwillige) functie of wilt u meer informatie, dan kunt u tot vrijdag 23 november 
2018 een mail sturen naar Nelleke de Weerd - n.deweerd@denise.espritscholen.nl. Mochten er zich 
meerdere kandidaten melden, dan volgt een verkiezing onder de ouders. 
 
Winterviering  
Dit jaar hebben wij besloten om de winterfeesten op de volgende wijze te vieren: in de laatste week voor 
de wintervakantie zullen wij in alle klassen zowel primair als voortgezet aandacht besteden aan de 
winterfeesten in verschillende culturen en zal er in alle groepen een winterdiner zijn op dinsdag 11 
december. Meer informatie volgt  in de volgende parent letter.  
 
Personeel 
Juf Kaisa is terug na haar zwangerschapsverlof. Zij gaat groep 5 weer Engels geven op donderdag en 
vrijdag. Op dinsdag heeft zij coördinatietaken voor IPC en de Engelse sectie in het PO. 
Juf Melany gaat op donderdag en vrijdag EAL (English as a second Language) op zich nemen. Dit zal ze 
doen voor de groepen 1 tot en met 7.  
Juf Inez werkt vanaf volgende week op woensdag in plaats van op vrijdag.  
 
Info ochtend voor groep 7 en 8: de overgang naar het VO  
Om ervoor te zorgen dat u over alle informatie beschikt die nodig is voor de keuze van het vervolg op het 
basisonderwijs (Primary), nodigen we alle ouders van groep 7 en 8 uit voor een informatieochtend op 
dinsdag 27 november om 8:45 in het lokaal van groep 8  
 
Werken met digitale leermiddelen  
Op DENISE werken leerlingen geregeld met digitale leermiddelen. We hebben iPads en Chromebooks in 
de klas. Leerlingen oefenen hierop vooral taal en rekenen. Verder gebruiken leerlingen in de bovenbouw 
de Chromebooks ook voor het opzoeken van informatie op het internet. Voor een goed gebruik van het 
internet is het ondoenlijk om bepaalde sites te blokkeren. Niet alleen is het onmogelijk dit up-to-date te 
houden, leerlingen blijken ook keer op keer handig in het omzeilen van deze blokkades. 
We hebben duidelijke afspraken over het gebruik van deze middelen en deze zijn bij de leerlingen 
bekend. De belangrijkste afspraak is dat leerlingen de Chromebooks en iPads alleen gebruiken voor het 
doel waar ze een opdracht hebben. Het willekeurig rondsurfen op internet is daar dus geen onderdeel 
van, laat staan het bezoeken van sites die ongeschikt zijn voor kinderen. Ook spelletjes spelen is in geen 
enkele situatie toegestaan, daarvoor is genoeg ander materiaal aanwezig. Leerlingen die zich niet aan 
deze regels houden zullen de eerste keer bij wijze van waarschuwing een week lang geen gebruik mogen 
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maken van de digitale leermiddelen. Mocht het na deze waarschuwende maatregel nogmaals voor 
komen dan zal de leerling voor de rest van het schooljaar geen iPad of Chromebook mogen gebruiken.  
Door nieuwe technologie zullen leerkrachten binnenkort op hun eigen scherm mee kunnen kijken met de 
leerlingen die werken op een Chromebook, ook lopen zij natuurlijk door de klas. Zij zullen echter vooral 
bezig zijn met het begeleiden van leerlingen, waardoor er nooit 100% toezicht is op alles wat leerlingen 
doen. Net als thuis dus eigenlijk.  
 
 
Agenda 
19 november   ouders versieren winterfeesten  
23 november   koffieochtend algemeen 
26  november  schoen zetten 
27 november   info ochtend groep 7 en 8 van 
PO  
                       naar VO 
5 december    Sinterklaasviering 

11 december  Winterdiner  
14 december  Exit Points  
            Kinderen vrij om 12:30 
15 december - 4 januari   wintervakantie  
7 januari                weer naar school  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, November 16th  
Parentletter PO 1819 - #7 
 
Dear parents, 
The winter festivities are on their way. On Tuesday, November 13th, we had a beautiful and inspiring 
parent's evening about ICC and in it we made a Denise Celebrations Calender with the parents. You will 
hear more about this in the following parent letter. 
 
Sinterklaas  
On Saturday November 17th, Sinterklaas and his Peters will arrive in the Netherlands again. 
On Monday, November 26th, all students are aloud to leave their shoe at school. This is why they have to 
take an extra shoe or a boot to school on Friday 23rd of November. And hopefully the SInt or Peters then 
have time to come by at night to surprise the children with a nice present. 
All groups celebrate the birthday of Sinterklaas on Wednesday December 5th. In group 5 up till group 8 
lottery tickets are drawn and surprises and poems are made for each other. More information will follow 
before November 23rd.  
Group 1 to 4 will receive a visit from Sinterklaas. Unfortunately the parents can not attend this year 
because of lack of space. All children are at school from 8.45 am to 12.30 pm (just like every 
Wednesday). 
 
Parent contribution  
At DENISE, a voluntary parental contribution of € 710 is requested annually from parents. 
This contribution is used for NT2 and EAL support (Dual Language Program). IPC licenses and activities, 
the lunch break and photographer. You will soon receive an invoice on which the parental contribution 
will be charged together with the costs for field trips and school camp. For the school camp you pay 55 
euros per year to reach a total of 440 euros for which four camps have been completed in the upper 
primary. We do this in such a way that we do not have to make a difference in the parental contribution 
between lower- and upper primary and thus spread the costs for the camps a bit. The parental 
contribution is income-related, which you have previously been informed about. 
 

Dual Language Program  € 495 

IPC/Materials  € 135 

Library/Photographer  € 35 

Lunch break  € 45 

Schoolcamp*)  € 55 

Fieldtrips  € 135 

Total  € 900 

 
. 
 
 
 
 

 
 
De Nieuwe Internationale School Esprit ● Pieter de Hoochstraat 78, 1071 EJ  Amsterdam  
T +31 20 4802700 ● E info@denise.espritscholen.nl ● W www.denise.espritscholen.nl 

 

http://www.denise.espritscholen.nl/
http://www.denise.espritscholen.nl/
http://www.denise.espritscholen.nl/


 

 
The move 
This school year we will move to our completely renovated school building at the Piet Mondriaanstraat 
140. The planned date of the end of January we cannot make it anymore. Asbestos and other surprises 
in the building have caused considerable delays. The delivery date is now mid-April, which means that 
we will move in the May holiday. The first lessons in the new building are planned for 6 May 2019. On a 
later date, the official opening, together with our first lustrum, will be celebrated. Some parents have 
indicated that they are interested in school transport from Amsterdam South (near the current location) to 
the new location. Depending on the number of interested parties, we will look at the most suitable form 
and the cost plate. You can indicate your interest via deze link. By filling in the link you’re not commit to 
anything at all, only if the final costs are known you can indicate that you actually want to make use of 
this. 
 
New MR members wanted 
Because two students left our school (and their parents), there is room for two parents in the 
medezeggenschapsraad (MR) of our school. The MR has an important task within the organization. In 
addition to a number of statutory tasks (for example agreeing on the spending of resources), the MR is 
an important sparring partner for the school management of everything that education entails on 
DENISE. We are looking for a parent with a son / daughter in primary education and a parent with a son / 
daughter in secondary education. 
If you are interested in this (voluntary) position or would like more information, you can send an email to 
Nelleke de Weerd - n.deweerd@denise.espritscholen.nl until Friday 23 November 2018. If there are 
several candidates to report, an election will follow among the parents. 
 
Winter celebration 
This year we decided to celebrate the winter festivities in the following way: in the last week before the 
winter holidays we will pay attention in all classes Primary and Secondary to the winter festivals in 
different cultures and there will be a winter dinner in all groups at Primary on Tuesday 11 December. 
More information will follow in the next parent letter. 
 
Staff 
Juf Kaisa is back after her maternity leave. She will teach group 5 English again on Thursday and Friday. 
On Tuesday she has coordination tasks for IPC and the English section in the Primary. 
Juf Melany will take on EAL (English as a second Language) on Thursday and Friday. This will be done 
for groups 1 to 7. 
Juf Inez will work on Wednesday instead of Friday from next week on. 
 
Info morning for groups 7 and 8: the transition to the Secondary 
In order to ensure that you have all the information necessary for choosing the continuation of primary 
education (Primary), we invite all parents of group 7 and 8 to an information session on Tuesday 27 
November at 8.45 in the classroom of group 8. 
 
Working with digital learning resources 
At DENISE, pupils regularly work with digital learning resources. We have iPads and Chromebooks in the 
classroom. Students mainly practice language and math. Furthermore, pupils in the upper primary also 
use the Chromebooks to look up information on the internet. For good use of the internet it is impossible 
to block certain sites. Not only is it impossible to keep this up-to-date, time and time again we noticed as 
schools in general that students will be smart enough to bypass these blockades. 
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We have clear agreements about the use of these resources and these are known to the students. The 
most important agreement is that students use the Chromebooks and iPads only for the purpose where 
they have an assignment for. The random surfing around the internet is therefore not part of it, let alone 
visiting sites that are unsuitable for children. Playing games is not allowed in any situation, there is 
enough other material available. Students who do not comply with these rules will not be allowed to use 
the digital learning tools for a week after the first time warning. Should it occur again after this warning 
measure, the student will not be allowed to use an iPad or Chromebook for the rest of the school year. 
Thanks to new technology, teachers will very soon be able to watch what the pupils who work on a 
Chromebook are doing on their own screen and of course they will also walk through the classroom. 
However, they will mainly be involved in guiding the students, so that there is never 100% supervision of 
everything that pupils do. Just like at home. 
 
Agenda 
November 19th  parents arts and crafts Winter festivities  
November 23rd  coffee morning 
November 26th  Sint Shoe  
November 27th  Information group 7 and 8 
December 5th   Sinterklaas 
December 11th Winter dinner at Primary  

December  14th   Exit Points  
                 Alle students free at 12:30  
December 15th - January 4th  Winter holiday 
January 7th          Back to school  
 

 
 
KInd regards,  
 
Jutka Colson, Teamleader Primary  
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