
 

Amsterdam, 3 december 2018 
Ouderbrief 1819 - #8 
 
Beste ouders, 
 
We zijn aangekomen in de decembermaand, de maand van de verschillende lichtjesfeesten.  
Chanouka, Santa Lucia, Kerstmis en er zullen er vast nog meer zijn.  
We willen op DENISE proberen om iedereen de ruimte te geven om zijn of haar cultuur uit te 
dragen en te delen met de klas. We maken daar ruimte voor in de laatste schoolweek voordat 
we gaan genieten van een welverdiende vakantie.  
We wensen jullie allen een heel fijne, warme en leerzame periode toe in de komende twee 
weken.  
 
Sinterklaas  
Op 5 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten DENISE bezoeken tussen 8.45 en 12.30 uur. 
Natuurlijk mogen de kinderen als hulppietje of hulpsint verkleed komen als zij dat leuk vinden. 
De surprises voor de groepen 5 t/m 8 mogen 4 december al naar school worden gebracht; ook 
na 15.00 uur.  
 
Gymkleding bij de gymlessen  
Voor nu en na de wintervakantie: 
Alle kinderen sporten in gymkleding. Hebben ze dat niet bij zich, dan mogen ze niet deelnemen 
aan de gymles en zitten ze aan de kant. Dit geldt voor alle groepen die in de gymzaal sporten. 
De kinderen mogen best in hun gymkleding naar school komen, maar na de gymles kleedt 
iedereen zich in de kleedkamer om in gewone kleding.  
 
EXIT POINTS 
Donderdag 13 december Groep 1/2c  14.00 uur 
Vrijdag 14 december  Groep 1/2a en b  8.45 uur 

Groep 3,4 en 5  11.30 uur 
Groep 6/7  8.45 uur - Voorstelling Griekse tragedie  
 

De school sluit om 12:00 uur en dan zijn alle kinderen vrij.  
 
Winter Dinner  
In de laatste week voor de wintervakantie vieren wij de winter en alle festiviteiten eromheen met 
een winterdiner. In de week ervoor zullen wij in de klas aandacht besteden aan alle feesten die 
in deze periode plaatsvinden. Wij nodigen jullie uit om de verschillende feesten die er zijn met 
de kinderen te delen in de klas. Het winterdiner is op dinsdag 11 december van 17.00 tot 18.30 
uur in de klassen en alle kinderen brengen iets te eten mee. Er zal een intekenlijst hangen bij het 
klaslokaal. Voor de ouders zal er gedurende het diner een borrel zijn. Meer informatie hierover 
volgt via de klassenouders. Ook groep 1/2c heeft die dag het winterdiner op het buitenhuis met 
een borrel voor de ouders.Er zal na Sinterklaas nog een mail komen over de organisatie van 11 
december.  
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Internet in de klas 
In de vorige parent letter hebben we informatie gegeven over het werken met digitale 
leermiddelen en de wijze waarop wij omgaan met internetgebruik. Tijdens de koffieochtend 
heeft Leendert-Jan daar wat vragen over beantwoord met betrekking tot beveiliging. Op dit 
moment zijn er geen filters op websites, we leren de leerlingen samen met ouders een 
verantwoord internetgebruik aan. Wel worden de chromebooks uitgerust met software om ook 
digitaal mee te kunnen kijken met leerlingen en de Chromebooks op afstand te monitoren en 
aansturen. Dan wordt het ook mogelijk om bepaalde websites ontoegankelijk te maken voor 
leerlingen.  
 
Nieuwjaars-koffieochtenden: 
Om het nieuwe jaar goed te beginnen hebben we twee koffie ochtenden: 
14 januari in het Buitenhuis  
17 januari in de Pieter de Hoochstraat  
 
 
Agenda 
5 december  Sinterklaas  
11 december Winterdiner  
14 december  Exitpoints  
                       Alle leerlingen vrij om 12:00  

15 dec. - 6 jan.  Wintervakantie  
7 januari            1e schooldag  
14 januari     Koffieochtend Buitenhuis  
17 januari     Koffieochtend  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, December 3, 2018 
Parent Letter PO 1819 #8 
 
Dear parents, 
 
We arrived the month December, the month of the light celebrations. 
Chanouka, Santa Lucia, Christmas and there will probably be more. 
At DENISE we try to give everyone the possibility to share their culture with the class.  
We make room for it in the last school week before we enjoy a well-deserved holiday. 
We wish you all a very nice, warm and informative next two weeks. 
 
Sinterklaas 
On Wednesday December 5th, Sinterklaas and his Pieten will visit DENISE between 8:45 and 
12:30. Of course the students can come to school dressed up if they want to. 
The surprises for groups 5 to 8 can be brought to school on December 4th, also after 15:00. 
 
Sports clothing at the gym lessons 
For now and after the winter break: 
All children play sports in sports clothing. If they don’t have sports clothing, they are not 
allowed to participate the gym lesson and will sit on the side. This concerns all groups that 
exercise in the gym. The children are allowed to go to school in their sports clothes, but after 
the gym lesson everyone dresses in the changing room to regular clothes. 
 
EXIT POINTS 
Thursday December 13 14.00  Group 1/2c  
Friday December 14 8.45 Group 1/2a and b  

11.30 Group 3,4 and 5 
8.45 Group 6/7 Performance Greek Tragedy 
 

The school closes at 12:00 and then all children are free.  
 
Winter Dinner 
In the last week before the Winter Break we will celebrate winter and all his festivities in a winter 
dinner. In the week before we will pay attention in class to all parties that take place during this 
period. We would like to invite you to join the parties with the children in the classroom. 
The winter dinner is on Tuesday December 11 from 17.00 till 18.30. All children will bring 
something to eat. There will be a sign-up list at the classroom. 
For the parents there will be a drink during dinner. The group parents will inform you soon with 
more details.  
For the children of group 1/2c the winter dinner will take place at DENISE Buitenhuis.  
 
 
Internet in the classroom 
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In the previous parent letter, we provided information about working with digital learning 
resources and how we deal with internet use. During the coffee morning Leendert-Jan 
answered some questions about security. At this moment there are no filters on websites, we 
teach the students together with parents a responsible internet use. However, the 
chromebooks are equipped with software to enable digital viewing with students and remote 
monitoring and control of the Chromebooks. Then it will also be possible to make certain 
websites inaccessible for students. 
 
Coffee mornings new year 
To start the new year well, we have two coffee mornings: 
January 14th - DENISE Buitenhuis 
January 17th - DENISE Pieter de Hoochstraat 
 
Agenda 
December 5   Sinterklaas   
December 11 Winter dinner  
December 14   Exitpoints  

All students free at 12.00. 
Dec 15 - Jan 6Winter Break  
 

January 7  1st school day  
Januari 14    Coffee morning Buitenhuis  
Januari 17   Coffee morning Pieter de Hoochstraat   
 
 
Kind regards, 
Jutka Colson, teamleader primary 
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