
 

Amsterdam, 18 januari 2019 
Ouderbrief PO 1819 - #10  
 
Beste ouders, 
 
Allereerst een heel goed en gezond 2019 gewenst. Het wordt een spannend jaar voor ons allen. De 
grote verhuizing gaat eindelijk plaatsvinden. Wij verheugen ons erg op deze nieuwe stap die onze school 
gaat maken.  
 
Internationale voorleesontbijt  
Op woensdag 23 januari wordt in scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland het Nationale 
Voorleesontbijt gehouden. Op Denise maken we daar natuurlijk graag een INTERNATIONAAL 
voorleesontbijt van. Het zou leuk zijn als aan het begin van de dag (van ongeveer 8.45 - 9.15 uur) in 
groep 3 t/m 8 ouders komen voorlezen in hun eigen taal, aan kleine groepjes kinderen, uit een eigen 
lievelingsboek.  
In de groepen 1/2 willen we graag dat er tijdens de Nationale Voorleesdagen (23 - 2 februari) elke dag 
een ouder in de klas komt voorlezen in de eigen taal. Doet u mee? Meld u aan bij de groepsleerkracht!  
NB Bij het Voorleesontbijt op school wordt alleen geestelijk voedsel geserveerd, zorg alstublieft dat uw 
kind thuis heeft ontbeten.  
 
Telefoonnummers en noodnummers  
Helaas gebeurt het nog te vaak dat we een telefoonnummer of een e-mailadres nodig hebben en dat het 
niet meer klopt. Ook hebben wij niet van alle leerlingen een noodnummer voor het geval dat we de 
ouders niet kunnen bereiken. In de klaslokalen ligt vanaf maandag een lijst met daarop alle belangrijke 
gegevens. Wil je  bij het brengen of halen even checken of alles nog klopt en het anders aanvullen? 
 
Verslag  
Op vrijdag 1 februari ontvangen de kinderen hun verslag en de week daarna zijn er oudergesprekken.  
U kunt zich daarvoor inschrijven bij de leerkrachten. De lijsten hangen er vanaf 28 januari.  
 
Extra vrije dagen ivm verhuizen van de school  
Op maandag 6 en dinsdag 7 mei zijn de kinderen vrij, zodat de leerkrachten de nieuwe lokalen kunnen 
inrichten. Woensdag 8 mei is de eerste schooldag in het nieuwe gebouw.  
Meer nieuws over de verhuizing volgt in een latere ouderbrief.  
 
Schaatslessen  
Groep 3 en 4 hebben afgelopen donderdag schaatsles gehad op het Museumplein.  
Donderdag de 24e zijn er schaatslessen voor de groepen 5, 6/7 en 8. Kinderen die schaatsen hebben, 
moeten die meenemen en alle kinderen moeten handschoenen meebrengen. Zonder handschoenen 
mag je niet schaatsen.  
 
Nieuwe collega  
Wij zijn heel blij met onze nieuwe collega Nathasya. Zij is onderwijsassistent en gaat er samen met Inez 
voor zorgen dat alle klassen extra ondersteuning krijgen. Zij zal onder meer NT2 gaan doen in de 
groepen 1/2 en in verder alle groepen ondersteunen tijdens bepaalde lessen. Zij zal ook het donderdag 
zwemmen overnemen van Inez.   
 
Zwemmen 
Alle kinderen met lang haar een haar elastiekje mee en liever geen maillots ed. bij groep 3 
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Ouders in het zwembad graag beneden wachten, ivm tellen van kinderen voor we het zwembad verlaten. 
 
Verlof leerkrachten  
Op donderdag 24 en vrijdag 25 januari heeft juf Katya van groep 6/7 verlof, zij wordt vervangen door juf 
Melany.Op vrijdag 25 januari heeft meester Stefan verlof en hij wordt vervangen door juf Nathasya. 
 
Collegiale visitatie  
Zoals jullie weten doe ik (Jutka) een studie (Schoolleiders Opleiding Vakbekwaam) en één van de 
opdrachten is dat er een onderzoek plaatsvindt op school. Op donderdag 24 januari komt mijn 
studiegroep dat onderzoek doen en daarvoor hebben we ook de meningen van ouders nodig. Zij gaan 
namelijk onderzoeken hoe de 6 belangrijke peilers van DENISE ervoor staan. Wat vinden de ouders, 
leerkrachten en leerlingen ervan en wat kunnen we ‘meenemen’ naar het nieuwe gebouw. Wat moet er 
eventueel veranderen en/of verbeterd worden. Hiervoor hebben wij op donderdag de 24e een extra 
koffieochtend ingelast voor de ouders die ons willen helpen bij dit onderzoek. Het zal een interview zijn 
van maximaal 10 minuten in ruil voor een kopje koffie en wat lekkers. Wij hopen op jullie medewerking. 
Het onderzoek is er in het Nederlands en Engels. Bij voorbaat hartelijk dank! Geef je op via deze link 
 
Bus  
Alle ouders die nog steeds gebruik zouden willen maken van de bus als we naar het nieuwe gebouw 
gaan. Graag zich zo snel mogelijk opgeven via deze link. 
 
Agenda 
23 januari Internationaal voorleesontbijt 
24 januari  schaatsen groep 5, 6/7, 8 
24 januari extra koffie ochtend i.v.m deelname onderzoek studie 
28 januari fieldtrip groep 6/7 en 8 
1 februari verslag 
4 februari  start oudergesprekken 
15 februari  studiedag: alle leerlingen vrij 
18-22 februari voorjaarsvakantie 
25 februari studiedag: alle leerlingen vrij 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson  
Teamleider PO 
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Amsterdam, January 18th, 2019 
Parent Letter PO 1819 - #10 
 
Dear parents, 
 
First of all we wish you a very good and healthy 2019. It will be an exciting year for DENISE.  
The big move is finally going to take place. We look forward to this new step that our school is going to 
make. 
 
International Reading Breakfast  
On Wednesday January 23rd het Nationale Voorleesontbijt (National Reading Breakfast) will take place in 
schools and childcare centers. Of course, at DENISE we would like to make an INTERNATIONAL reading 
breakfast out of it. It would be nice if, at the start of the day (8.45 - 9.15), in every group a lot of parents 
come to read to small groups of children, in their own first language, from their own favorite book.  
In the groups 1/2 we would like a parent to read to the whole group (in their own language) every day 
during the National Reading Days (January 23rd - February 2nd).  
Do you want to join? Please contact the classroom teacher.  
Please note: at the Reading Breakfast at school only food for thought will be served. Please make sure 
that your child has had breakfast before coming to school.  
 
Telephone numbers and emergency numbers 
Unfortunately it happens too often that we need a phone number or an email address, but the ones we 
have doesn’t exist or work anymore. We also do not have an emergency number for all students, in case 
we can not reach the parents. From Monday there is a list in the groups with all the important info.  
Please check if your info is still up to date and add where needed.  
 
Report  
On Friday February 1 the students receive their report and the week after that we have parent meetings. 
You can register with the teachers. The lists are available from Monday January 28. 
 
Extra days off after May break 
On Monday May 6 and Tuesday May 7 the children are free from school, so the teachers can set up the 
new classrooms. Wednesday May 8 is the first school day in the new building. 
You will receive more info about the move in another Parent Letter.  
 
Skating lessons 
Group 3 and 4 had skating lessons last Thursday at the Museumplein. 
On Thursday the 24th of January there are skating lessons for groups 5, 6/7 and 8.  
Children who have their own skates must take them with them and all children must bring gloves. 
Without gloves you are not allowed to skate. 
 
New colleague 
We are very happy with our new colleague Nathasya. She is a teaching assistant and, together with Inez, 
ensures that all classes receive extra support. She will do NT2 in the groups 1/2 and support all groups 
during certain lessons. She will also take on the Thursday swim from Inez. 
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Swimming 
If your child has long hair, please bring a elastic band and preferably no maillots etc. on the swimming 
days of group 3. Parents have to wait downstairs for picking up, because of counting the children before 
we leave the pool. 
 
Leave of absence teachers 
On January 24 and 25 juf Katya from group 6/7 will be absent. Juf Melany will replace her. On January 
25 meester Stefan will be absent and Nathasya will replace him. 
 
Collegiate visitation 
As you all know, I (Jutka) follow a study  (School Leaders Training Professional) and one of the 
assignments is that a research takes place at school. On Thursday, January 24 my study group will do 
the research and therefore we also need the opinions of parents. They are going to investigate how the 
six important pillars of DENISE hold. What do the parents, teachers and students think of it and what can 
we 'take' to the new building? What needs to be changed and/or improved. For this, we added an extra 
coffee morning on Thursday the 24th of January for the parents who want to help us with this research. It 
will be an interview of up to 10 minutes in exchange for a cup of coffee with cake. We hope for your 
input.   
The research is in both Dutch and English. Many thanks in advance! Sign up using this link 
 
Bus  
All parents who would like to use bus transport to the new building after the move, please sing up by 
using this link as soon as possible.  
 
Agenda 
January 23 Internationaal voorleesontbijt 
January 24  Ice skating group 5, 6/7, 8 
January 24 extra coffee morning - research study Jutka 
January 28 fieldtrip group 6/7 en 8 
February 1 report 
February 4  start parent meetings 
February 15  study day: all students free 
February 18-22  spring break 
February 25  study day: all students free 
 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson 
Teamleader Primary 
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