
 

 
Amsterdam, 25 april 2019 
Ouderbrief 1819 - 13 
 
Beste ouders, 
 
Zoals u in de gisteren verzonden mail heeft gelezen is het nieuwe gebouw nog niet klaar. De 
leerkrachten en andere teamleden hebben samen met ons heel hard toegewerkt naar deze 
verhuizing maar we zullen nog even onze flexibele hoed op moeten zetten. Dat betekent dat de 
eerste lessen niet op 8 mei, maar op maandag 13 mei zullen zijn. De leerlingen hebben dus die 
hele week nog vrij.  
 
Op maandag 13 mei worden de kinderen ‘s-morgens nog op de Pieter de Hoochstraat 
verwacht om 8 uur. In de middag kunt u de kinderen ophalen op de nieuwe locatie. Vanaf 
14.30 uur bent u dan welkom om zelf het gebouw van binnen te bekijken. Vanaf dinsdag rijden 
de busjes dagelijks van en naar de oude locatie. Ouders van leerlingen die hier gebruik van 
maken ontvangen separaat meer informatie. 
 
Humanitas heeft aangegeven geen personeel genoeg te hebben om andere extra kinderen op 
te vangen, wel voor de vaste kinderen is er plek. Ouders worden hier rechtstreeks over 
geïnformeerd door Humanitas zelf.  
 
IPC nieuwe thema’s 
De meeste groepen hebben hun Exit points gehad en de thema’s weer mooi afgerond. 
Groep 3 gaat na de vakantie nog even door met het thema, omdat het nog niet klaar is.  
De groepen 1/2abc gaan met het thema ‘Aan tafel’ aan de slag. De groepen 4 en 5 gaan met 
het thema ‘All Aboard’ en hebben al een mooie fieldtrip naar het spoorwegmuseum gepland. 
De groepen 6/7 en 8 gaan verder met het verkennen van Nederland met het thema ‘Nederland 
waterland’. 
 
Gym in het nieuwe gebouw 
Alle kinderen vanaf groep 3 krijgen in het nieuwe gebouw gym in de gymzaal en daarvoor is een 
nieuw rooster. De kinderen horen van hun leerkracht wanneer ze gym hebben en dus 
gymkleren moeten meenemen. Graag gymschoenen die niet buiten gedragen worden 
meegeven en ook aparte gymkleren. 
De kinderen van groep 1/2 ABC krijgen gym in het nieuwe speellokaal en voor die kinderen is 
het handig om een paar gympjes mee te geven die niet buiten gedragen zijn.  
 
Zwemmen vanaf de verhuizing  
Voor de  kinderen van groep 4,5 en 6 die nog niet hun A diploma hebben is er nog zwemles. 
Hierover ontvangen ze nog een mail met daarin de informatie, waar en wanneer.   
Groep 3 stopt met zwemmen, zoals eerder vermeld. Zij gaan volgend schooljaar weer verder.  
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Leerkrachten lunch 
Namens alle leerkrachten en teamleden van DENISE PO heel erg bedankt voor de overheerlijke 
smaakvolle lunch op dinsdag 16 april en de fantastische opvang. We hebben genoten van een 
uurtje samen lunchen. Dank voor deze mooie traditie.  

 
 
Nieuwe leerlingen en afscheid nemen  
Met de verhuizing hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal leerlingen 
voor wie de nieuwe school te ver is. Wij wensen hen een hele gelukkige tijd op hun nieuwe 
school.  
Gelukkig zijn er ook wat leerlingen die al op vrijdagen bij ons waren, die nu fulltime bij ons 
komen. Van harte welkom!  
 
 
Agenda 
26 april - 12 mei  Meivakantie 
 
24 mei  Musical groep 8  
27 mei -31 mei  Hemelvaart, geen lessen  
4 juni  Fieldtrip groep 4 en 5  
10 juni  Tweede pinksterdag, geen lessen 
11 en 12 juni groep 6/7 op kamp 
26 juni  DENISE sportdag  
1 juli OPENING GEBOUW   

 
 

 
 
Met vriendelijke groet en een hele fijne mei vakantie gewenst,  
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, 25 April 2019 
Parent letter 1819 - 13 
 
Dear parents, 
 
As you have read in the email yesterday, the new building is not yet ready. The teachers and 
other team members worked very hard with us on this move, but we will have to put on our 
flexible hat. This means that the first lessons will not be on 8 May but on Monday 13 May. All 
the students have the whole week off. 
 
On Monday 13 May the children are still expected in the morning on Pieter de 
Hoochstraat at 8 a.m. In the afternoon you can pick up the children at the new location.  
From 2.30 p.m. you are then welcome to view the building from the inside. From Tuesday the 
buses run daily to and from the old location. Parents of students who participate will receive 
more information separately. 
 
Humanitas has indicated that it does not have enough staff to take care of other extra children, 
but there is room for regular children. Parents are informed directly about this 
 
IPC new themes 
Most groups had their Exit points and the themes were nicely rounded off again. 
Group 3 will continue with the theme after the holidays, because it is not yet ready. 
The groups 1/2abc will start with the theme "At the table". Groups 4 and 5 will start with the 
theme "All Aboard" and have already planned a nice field trip to the railway museum. Groups 
6/7 and 8 continue to explore the Netherlands with the theme "Nederland waterland". 
 
Gym in the new building 
All children from the age of 3 get PE in the new gym in the new building and there is a new 
schedule for that. The children hear from their teacher when they have gym and therefore have 
to bring gym clothes. Please bring shoes that are not worn outside and also separate gym 
clothes. 
The children of group 1/2 ABC get PE in the new playroom and for those children it is also 
necessary to bring a few gymshoes that are not worn outside. 
 
Swimming from the move 
For the children of groups 4,5 and 6 who do not yet have their A diploma there is still swimming 
lesson. They will receive an email with the information, where and when. 
Group 3 stops swimming, as mentioned earlier. They will continue next school year. 
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Teachers lunch 
On behalf of all teachers and team members of DENISE PO, thank you very much for the 
delicious, tasty lunch on Tuesday 16 April and the fantastic reception. We enjoyed lunch 
together for an hour. Thank you for this beautiful tradition. 
 

 
 
New students and saying goodbye 
With the move, we unfortunately had to say goodbye to a number of students for whom the 
new school is too far. We wish them a very happy time at their new school. 
Fortunately there are also some students who were already with us on Fridays, who now come 
to us full-time: Welcome! 
 
 
Agenda 
April 26 - May 12  May holiday 
 
24 May  Musical group 8 
May 27-May 31  Ascension, no lessons 
4 June  Field trip group 4 and 5 
June 10  Whit Monday, no lessons 
11 and 12 June  group 6/7 at camp 
26 June  DENISE sports day 
July 1  OPENING BUILDING 
 
 
 
 
Kind regards and I wish you all a good may holiday.  
Jutka Colson, Team Leader Primary 
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