
Amsterdam, 19 juli 2016  
Ouderbrief PO 1617 - 1 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangt u de eerste ouderbrief van komend schooljaar met alle informatie voor het begin van het 
schooljaar op 1 september. Tevens treft u een volledige jaarplanning aan. Wij adviseren dan ook om deze brief 
goed te bewaren en de jaarplanning bijvoorbeeld een mooi plekje te geven op de koelkast. 

Start schooljaar 2016-2017 
De eerste schooldag is donderdag 1 september. Op die dag maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klas 
en leerkracht. Vanaf komend schooljaar gaan de deuren open om 08.30 uur en om 08.45 uur beginnen de 
lessen. De dag eindigt om 15.00 uur. Op vrijdag 2 september is er de Entry Point. 

Verlof 
In de bijgevoegde jaarplanning staan alle vakanties vermeld. Houdt u er rekening mee dat er nooit verlof wordt 
verleend aansluitend aan vakanties? Verlof aanvragen doet u indien mogelijk minimaal twee weken van te voren 
door het invullen van een verlofformulier. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
Als uw zoon of dochter ziek is belt u elke dag tussen 07.30 en 8.30 uur met de school via 020 4802700 totdat 
hij/zij weer beter is en weer naar school kan komen. 

Gezond eten 
Leerlingen nemen hun eigen snack en lunch mee naar school. Zorg alstublieft voor een gezonde snack en lunch 
en voorkom het gebruik van verpakkingsmaterialen. Neem drinken mee in een goed afsluitbare schoolbeker. 

Groep 3 
Vorige week hebben de kinderen mogen wennen in groep 3. Het was een leuke en gezellige ochtend. De 
kinderen hebben al het woordje ‘ik’ leren lezen en schrijven. Wij verheugen ons ontzettend op het nieuwe 
schooljaar. Op de wisseldag heeft u kennisgemaakt met juf Marianne. Om persoonlijke redenen gaat zij ons 
volgend jaar helaas niet versterken. De nieuwe juf op de Engelse dagen wordt mevrouw Rachel Grannis. Zij zal 
zich op de ouderavond 7 september verder voorstellen.  

Helaas is het ons niet meer gelukt een ouderochtend voor groep 3 te organiseren voor het begin van de 
zomervakantie. Daarom kunt u de belangrijkste punten in deze brief vinden en zien we elkaar op de ouderavond 
van 7 september voor de overige informatie. 

In groep 3 zijn een aantal zaken anders dan in groep 2. Dit jaar wordt de basis gelegd voor het leren lezen en 
rekenen en schrijven. Het leren lezen wordt op DENISE in het Nederlands aangeboden. Het rekenen zal in het 
Nederlands en Engels worden gegeven. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog muziek, IPC en drama. Nieuw 
is de plek waar de kinderen gymles hebben, namelijk in de grote gymzaal buiten de school en ook is er voor de 
kinderen een keer per week zwemles. De roosters krijgt u bij de start van het schooljaar.  
Ter voorbereiding op groep 3 kunt u met uw kind boeken lezen in de moedertaal. Dit stimuleert dan ook het 
Nederlands leren lezen. 

Vragen 
Als u vragen heeft aan de school neemt u altijd eerst contact op met de groepsleerkracht.  Mocht dat niet tot 
het gewenste resultaat leiden kunt u via info@denise.esprtischolen.nl in contact komen met de schoolleiding. 
Voor het PO is de teamleider vanaf september mevrouw Jutka Colson. 

Een goede vakantie toegewenst! 
Namens het hele team, 

Leendert-Jan Veldhuyzen 
Rector


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

mailto:info@denise.espritscholen.nl
http://www.denise.espritscholen.nl
mailto:info@denise.espritscholen.nl
http://www.denise.espritscholen.nl
mailto:info@denise.esprtischolen.nl


Amsterdam, July 19th 2016 
Parent letter PO 1617-1 

Dear Parents, 

We hereby send you the first parent letter of the school year 2016-2017 with information about the start on 
September 1st. You can also find the complete year schedule. We recommend you to keep this letter and give 
the year schedule a nice place at the refrigerator. 

Start school year 2016-2017 
The first day of school is on Thursday, September 1st. During that day the students will meet their new teacher 
and classmates. From this school year on the doors open at 08:30 and the lessons will start at 08:45. Pick-up 
time is at 15:00. On Friday, September 2nd we will have our first Entry Point. 

Leave 
In the year schedule you could also find the dates of the holidays. Please note that we do not grant leave 
around the holidays. Leave forms (verlofformulieren) are available at the front desk and need to be send in two 
weeks ahead.  
If your son or daughter is sick, please call the school between 07:30 and 08:30 at 020 4802700 every day until 
he/she is able to come to school again. 

Healthy food 
Students will bring their own lunch and snack to school. Please make it a healthy snack and lunch and avoid 
any use of packages. Bring drinks in a well closed plastic schoolcup. 

Group 3 
Last week our future group 3 students got the chance to get a first impression of being in group 3. It was an 
exciting morning, and the students have had loads of fun. They have already learnt how to read and write the 
word “ik”. We are very much looking forward to next year. During the wisseldag most of you met juf Marianne. 
Due to personal reasons she is unfortunately unable to join our team next year. However, we can introduce you 
to Ms. Rachel Grannis who will be teaching English next year. She will further introduce herself on September 
7th during the parent meeting. 

Unfortunately we did not manage to organize a special meeting for future group 3 parents before the summer 
break. Therefore you can find most important matters in this letter and will we explain and discuss the other 
information during the parent meeting on September 7th.  

What is the focus of group 3, and how is it different from group 2? This year is about laying the foundation for 
reading, writing and maths. At DENISE we teach technical reading in Dutch. Maths is done in both Dutch and 
English and besides these subjects, we naturally also have IPC lessons, Music and Drama. As for P.E., the 
students will be going to the big sports hall outside of school, and will also attend swimming lessons once a 
week. You will receive the timetable at the beginning of the school year.  
You can help your child prepare for group 3 by reading books with your child in their first language. This will also 
help boost your child’s Dutch reading skills. 

Questions 
If you have any questions to the school please contact the classroom teacher first. If that is not satisfying you 
can email info@denise.espritscholen.nl to be answered by the management. Our primary teamleader will be 
Mrs. Jutka Colson next year. 
 
Happy vacation on behalf of the entire team,  

Leendert-Jan Veldhuyzen 
Principal
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