
 

 
Amsterdam, 2 oktober 2018 
Ouderbrief 1819 - #6 
 
Beste ouders, 
 
Na een fijne herfstvakantie zijn wij allemaal weer gestart. De ouders hadden voor een fijne kleine 
Halloween viering gezorgd en de kinderen waren prachtig verkleed. Groep 9 heeft prachtige 
pompoenen gemaakt voor alle klassen van primary. Ook de kleine maar niet onbelangrijke 
speelgoed actie was geslaagd dankzij de inbreng en hulp van de ouders en twee zeer 
behulpzame sjouwers uit groep 6/7. Een mooi begin van de nieuwe periode.  
 
Zwemmen  
Afgelopen donderdag kon zwemmen niet doorgaan vanuit het Zuiderbad en dus ook het 
kledingzwemmen niet. Volgende week donderdag 8 november is er weer kleding zwemmen. 
Dus graag de kleding mee als in de voorschriften, deze zit in de bijlage.  
 
Sint Maarten  
Op Sint Maarten gaan de kinderen de huizen langs met liedjes en lichtjes om de mensen licht te 
brengen en ze vrolijk te maken. Dit feest stamt af van het oude verhaal van de edelman 
Martinus die een arme bedelaar zijn halve cape gaf in de koude winter. Vooral in het noorden 
van Nederland wordt Sint Maarten gevierd en dus ook in Amsterdam en Amstelveen.  
Vrijdag 9 november vieren wij Sint Maarten op school. Lampionnen worden gemaakt in de 
groepen 1-4 in ieder geval en in de hogere groepen is het optioneel. Vrijdag gaan alle kinderen 
van groep 1-2 abc en 3 en 4 een lampionnenoptocht maken en zingen.  
We vragen de kinderen van groep 1-4 uiterlijk donderdag 8 november een lichtje voor in de 
lampion mee te nemen (met batterij erin).  
 
Parent evening: Intercultural Competence  
Nogmaals een reminder voor de ouderavond Intercultural Competence voor zowel Primary als 
Secondary. Dinsdag 13 november van 18:30-20:30 op de Pieter de Hoochstraat 78 in lokaal 
33. Je kan je opgeven via  this spreadsheet.  
 
Agenda 
6 november groep 1/2 A fieldtrip  
7 november groep 1/2 C fieldtrip 
8 november groep 1/2 B fieldtrip  
9 november Sint Maarten 
 
 

12 november groep 6-7-8 fieldtrip 
13 november ouderavond ICC  
14 november groep 1/2c herfstwandeling 
                       groep 3-4-5 naar NEMO 
23 november  koffie ochtend 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, October 2nd  
Parentletter PO 1819 - #6 
 
Dear parents, 
 
After a nice fall break we all started again. The parents had arranged for a nice little Halloween 
celebration and the children were beautifully dressed up. Group 9 has created beautiful 
pumpkins for all primary classes. Also the small but not insignificant toy action was successful 
thanks to the input and assistance of the parents and two very helpful porters from group 6/7. 
A nice start of the new period. 
 
Swimming  
Last Thursday, swimming could not continue because of a shortage of staff at the Zuiderbad.. 
Next week Thursday, November 8 there will be swimming again with clothes. So please wear 
the clothing as in the regulations, this is in the appendix. 
 
Sint Maarten  
On Sint Maarten the children go to the houses with songs and lights to bring light to the people 
and make them happy. This feast dates from the old story of the nobleman Martinus who gave 
a poor beggar his half cape in the cold winter. Especially in the north of the Netherlands Sint 
Maarten is celebrated and therefore also in Amsterdam and Amstelveen. 
Friday, November 9, we celebrate Sint Maarten at school. Lampions are made in groups 1-4 
and in the higher groups it is optional. On Friday, all children of group 1-2 abc and 3 and 4 will 
make a lantern procession and sing through the school. 
We ask the children of group 1-4 to bring a light in the lampion (with battery in) at the latest on 
Thursday 8 November. 
 
Parent evening: Intercultural Competence 
Once again a reminder for the parents' evening Intercultural Competence for both Primary and 
Secondary. The Parent evening will take place on the 13th November, Tuesday, 18:30-20:30 at 
Pieter de Hoochstraat 78, room 33. Important:  
Please sign up using this spreadsheet.   
 
Agenda 
November 6th group 1/2 A fieldtrip  
November 7th group 1/2 C fieldtrip 
November 8th group 1/2 B fieldtrip  
November 9th Sint Maarten 
 
 

November 12th group 6-7-8 fieldtrip 
November 13th Parent evening ICC  
November 14th group 1/2c Fall Walk 
                         group 3-4-5 to  NEMO 
November 15th coffee morning  

Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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