
Amsterdam, 29 augustus 2016  
Ouderbrief PO 1617 - 2 

Beste ouders,  

Hierbij ontvangt u de eerste lange ouderbrief na de zomer met alle informatie voor een goed begin! Wij hopen 
dat u een goede vakantie heeft gehad. Wij hebben weer veel zin om te starten en hopen op een mooi 
inspirerend en leerzaam jaar voor de leerlingen en onszelf.  

Start schooljaar 2016-2017  
Donderdag 1 september verwelkomen wij de leerlingen in de klas. Deze dag staat in het teken van kennismaken 
met hun nieuwe klas en met de leerkracht. De deuren gaan open om 08.30 uur en om 08.45 uur begint de les. 
De dag eindigt om 15.00 uur.  

Nieuwe schooltijden 
De schooltijden zijn vanaf nu:  
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 15.00 uur 
• Woensdag van 08.45 tot 12.30 uur 
De deur gaat open om 08.30 uur, de lessen starten stipt om 08.45 uur.  

Gezond eten  
Leerlingen nemen hun eigen snack en lunch mee naar school, ook op donderdag 1 september. Zorg alstublieft 
voor een gezonde snack en lunch en voorkom het gebruik van verpakkingsmaterialen. Neem drinken mee in 
een goed afsluitbare schoolbeker. 
Leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen naast eten & drinken ook een kleine etui mee met daarin een grijs potlood, 
gum, pen en een puntenslijper. 

Entry Point vrijdag 2 september 
We starten dit jaar met artistieke Entry Points. We kijken uit naar een nieuw jaar met plezierig en betekenisvol 
leren binnen IPC.  

• Groep 1/2a & Groep 1/2b: Dit ben ik! 
Bien van Heek, beeldend docent, gaat met de kleuters zelfportretten maken met verf en vetkrijt.  

• Groep 3: Wie ben ik? 
Anoushka van Velzen, docent fotografie, gaat met de leerlingen een voorwerp fotograferen, zoals hun eigen 
rugtas of schoenen, op hun favoriete plek in de school. 

• Groep 4/5: Different places, similar lives 
Anoushka van Velzen, fotografie docent, gaat met de leerlingen foto’s maken op verschillende plekken in de 
buurt vanuit verschillende standpunten. Wij zoeken 4 ouders die willen helpen tussen 11.30-13.00 uur. 
Geïnteresseerd? Neem dan alstublieft contact op met juf Willemijn via w.bekebrede@denise.espritscholen.nl. 

• Groep 5/6: Different places, similar lives 
Bart van Haren, docent, gaat met de leerlingen foto’s maken van de omgeving rondom school. Daarna 
bewerken de leerlingen de foto’s op school door zichzelf er in te plaatsen door middel van Photoshop.  
Hiervoor vragen wij de hulp van 4 ouders tussen 12.30-14.00 uur. Geïnteresseerd?  
Neem dan alstublieft contact op met juf Annemee via a.siersma@denise.espritscholen.nl.  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• Groep 7-8: Fit for life  
Bart van Haren, docent, gaat met de leerlingen met de iPad sportfilmpjes maken in of rondom de school 
(gymzaal/schoolplein). Gebruik makend van een stemmen van sportcommentator, slow motion effecten, 
dynamische beelden, en muziek onder de filmpjes. Wij zijn op zoek naar 4 ouders die willen helpen tussen 
10.00-11.30 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met juf Esther via 
e.guerand@denise.espritscholen.nl. 

Ouderavond 
Woensdag 7 september vindt de eerste ouderavond van dit schooljaar plaats. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u 
informatie over de klas en over het schooljaar. Tevens kunt u kennismaken met andere ouders en met de 
leerkracht(en). Vanaf 18.30 uur bent u welkom voor koffie of thee en om 18.45 uur begint de ouderavond in de 
klas van uw kind.  

Gym groep 1/2a en groep 1/2b 
De kleutergroepen hebben gym op dinsdag en donderdag. De leerlingen hebben geen gymschoenen nodig, ze 
gymmen op blote voeten. Wij vragen u om uw kind(eren) makkelijk zittende kleding aan te doen, zodat ze zich 
vrij kunnen bewegen.  

Gym groepen 3 t/m 8 
De leerlingen hebben de komende periode gym op het Museumplein. We vragen u om uw kind(eren) die dag 
makkelijke kleding aan te doen, zodat ze zich vrij kunnen bewegen.  
Op donderdag heeft groep 3 en groep 4/5 gymles. 
Op vrijdag heeft groep 5/6 en groep 7/8 gymles.  

Rooster: 
• groep 3 en 4/5 op donderdag 
• groep 5/6 en 7/8 op vrijdag  

IPC activiteiten en fieldtrip groep 4/5 en groep 5/6 
Voor het thema 'Different places, similar lives’ maken de leerlingen een kalender met daarop belangrijke dagen 
voor iedere cultuur. Welke dagen zijn bijzonder/belangrijk (Kerst, lichtjesfeest, etc.) en op welke data valt dat? 
Wij vragen de leerlingen een lijstje mee te nemen van data die voor hen belangrijk zijn, zodat dit opgenomen kan 
worden in de kalender. 

Op woensdag 28 september gaan groep 4/5 en groep 5/6 op fieldtrip naar de duinen. Zijn er ouders die mee 
kunnen tussen 08.45 en 12.30 uur? We gaan met de trein. Opgeven kan bij juf Annemee via 
a.siersma@denise.espritscholen.nl.  

Tijdens de eerste periode leren de leerlingen van groep 4/5 en groep 5/6 over het leven op verschillende 
plaatsen in de wereld. In het Museum Volkenkunde in Leiden vindt er een reeks ‘Youth University’ colleges 
plaats over ditzelfde onderwerp en dit kan interessant zijn! Meer informatie over het programma is te vinden via 
deze link. Het programma is in het Nederlands en er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

IPC activiteiten groep 7/8  
Wanneer u graag educatieve activiteiten met uw kind(eren) onderneemt, kunt u deze periode een bezoek 
brengen aan de workshop 'Dokter Junior'. Leerlingen brengen hiermee een bezoek aan Body World waarmee 
ze hun IPC kennis kunnen verdiepen. 

Tijdens de derde periode (09 januari - 16 februari 2017) leren de groep 7/8 leerlingen over de Tweede 
Wereldoorlog. U kunt samen met uw kind naar Nederlandstalige ‘Youth University’ lezingen over dit onderwerp, 
die onder andere georganiseerd zijn door het Anne Frank huis. Opgeven gaat via deze link. Let op: de 
beschikbare plaatsen zijn beperkt! 
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Verlof  
In de bijgevoegde jaarplanning staan alle vakanties vermeld. Wij vragen u er rekening mee te houden 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. 

Contact  
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.espritscholen.nl in contact komen met de schoolleiding. Voor 
het PO is de teamleider vanaf september mevrouw Jutka Colson.  

Namens het hele team wensen wij u een hele fijne start van het schooljaar.  

Met vriendelijke groet, 
Jutka Colson	 	 Leendert-Jan Veldhuyzen 
teamleider PO	 	 Rector 


