
Amsterdam,  10 oktober 2016 Ouderbrief PO 1617 - 4


Beste ouders, 


De herfstvakantie staat voor de deur, de kinderen en de leerkrachten hebben 6 weken samen heel 
hard gewerkt aan groepsvorming, IPC thema’s, het lezen en rekenen en er heerst een fijne sfeer 
van werken in de groepen! Na de herfstvakantie start een drukke periode van feesten: Halloween, 
Sinterklaas en Kerst, we gaan er een ontspannen, gezellige feestperiode van maken, waarbij we 
naast het werken kunnen genieten van alle vieringen! 


Sinterklaas inzamelactie:  
Vanuit een groep ouders komt dit onderstaande initiatief: om de kinderen in Nederland die het niet 
breed hebben toch een fijne Sinterklaas avond te geven, heeft een groep ouders vanuit de Lions 
Club het volgde idee overgenomen en willen dat graag met de kinderen en ouders van DENISE-
vormgeven. Zo kunnen wij er allemaal voor zorgen ook de kinderen in Nederland voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is een hele warme en fijne pakjesavond kunnen hebben.


In de laatste 10 jaar heeft de Lions Club Amsterdam samen met de Voedselbank Amsterdam er-
voor gezorgd dat kinderen in nood ook plezier hebben in de feestelijke tijd van Sinterklaas. Dit 
doen ze door eten en speelgoed te verzamelen en uit te delen. 


Vanaf dinsdag kunnen de kinderen van Denise en hun ouders spullen doneren in de Lerarenkamer 
(18) en op 4 november wordt het opgehaald door de Lions Club en de Voedselbank en zullen zij 
ervoor zorgen dat de kinderen op 5 december een heerlijk avondje hebben. 


Wat is er nodig:                                                                                                                            
Speelgoed voor kinderen van 0-10, dat kan zijn tweedehands in goede conditie en compleet.                  
Knuffels, poppen, auto’s etc 


Eten: vooral lang houdbaar en ingeblikt etc. 


Namens Liane Brecknock en de andere betrokken ouders, heel erg bedankt!  

Stagiaires:                                                                                                                                       
We hebben weer stagiaires in de school! We hopen dat ze heel veel kunnen leren van ons en wij 
natuurlijk ook van hun. In groep 3 komt Jasmine op donderdag en in 7/8  komt Tim op donderdag 
en in groep 4/5 komt Alander op dinsdag en 5/6 komt Demi op dinsdag.  
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Zwemles 
Op de koffieochtend kwam de vraag hoe de zwemlessen precies verlopen. De routine is als volgt: 
De kinderen gaan elke dinsdag naar zwemles en worden daar ingedeeld op hun niveau. De leer-
krachten zijn aanwezig en proberen zich zo goed mogelijk over de verschillende badjes/niveaus te 
verdelen. Het is goed om te weten dat elke zwemschool zijn eigen regels heeft en eigen afspraken 
en dat de kinderen van de schoolzwem instructeurs te horen krijgen wat wel en niet mag en daar 
zijn de leerkrachten natuurlijk van op de hoogte. Bij afzwemmen krijgt de leerling een brief van het 
zwembad met een uitnodiging, waardoor je weet als ouder dat je welkom bent om het afzwem-
men bij te wonen. Bij de reguliere lessen kunnen ouders niet kijken. Oefenen met kleren zwem-
men betekent niet dat er afgezwommen wordt, alleen dat er geoefend wordt met kleren aan!  


MR 
Er hebben zich enkele ouders gemeld voor deelname in onze Medezeggenschapsraad. Na de 
herfstvakantie zullen de verkiezingen worden gehouden. 

Arts en crafts koffieochtend Halloween: 
Vrijdag 28 oktober is het Halloween, we vinden het leuk om de school te versieren! Wij nodigen de 
ouders uit die ons daarbij willen helpen om maandag 24 oktober met koffie en thee te komen 
knutselen in lokaal 18 en de school te versieren voor deze week. 


Zijn er ouders die samen met Rachel en Mari leuke activiteiten willen bedenken voor Halloween 
en de dag willen voorbereiden en helpen! Meld je aan bij Mari (m.varsanyi@denise.espritscho-
len.nl)


IPC Exitpoint  

group 1/2 A&B exit point start om 8:45 


groep 3 exit point start om 14:30


groep 4/5 en 5/6 exit point start om 14:30


groep 7/8 exit point start om 8:45


Alle ouders zijn van harte welkom om de Exit Point van hun kind bij te wonen. 


Nieuwe gebouw. 
Ons huidige tijdelijke schoolgebouw aan de Pieter de Hoochstraat waar wij sinds de stichting van de 
school in 2014 gehuisvest wordt vanwege de groei van de school al snel te klein. Bij onze zoektocht 
naar een groter en geschikter gebouw zijn wij uitgekomen bij het bestaande schoolgebouw aan de 
Piet Mondriaanstraat in Amsterdam Nieuw-West op ongeveer 4 kilometer afstand van onze huidige 
locatie. De komende anderhalf jaar zal dit gebouw geheel naar onze wensen worden gerenoveerd zo-
dat wij per augustus 2018 in dit geheel vernieuwde gebouw kunnen doorgroeien met PO en VO. Het 
gebouw biedt vele mogelijkheden om ons onderwijsconcept nog beter tot zijn recht te laten komen 
met ruimte voor vaklokalen, cultuur en sport. Om de overgang zo soepel en prettig mogelijk te laten 
verlopen zullen wij u periodiek in deze ouderbrief informeren over de ontwikkelingen en plannen. Ook 
zullen wij enkele informatiemomenten organiseren waar ouders en leerlingen meegenomen worden in 
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hoe een en ander vorm gaat krijgen. Ons doel is om iedereen net zo enthousiast te krijgen voor deze 
overstap als wij als team al zijn. We begrijpen namelijk heel goed dat de extra kilometers reistijd en het 
vertrek van onze prachtige locatie in het centrum van Amsterdam voor velen niet makkelijk zal zijn. We 
zullen er dan ook alles aan doen om behalve de uitstraling en kansen van het gebouw ook ons on-
derwijs zo in te richten dat deze stap door iedereen met vertrouwen genomen zal worden.  

Als eerste volgende stap in dit proces organiseren we een excursie naar het gebouw voor ouders van 
de basisschool om kennis te maken met de locatie en mee te dromen in de plannen die wij voor dit 
gebouw hebben. 
We doen dit op dinsdag 6 december van 10.00 - 12.00 uur op de locatie Piet Mondriaanstraat 140. U 
dient zich voor deze excursie aan te melden door hier  uw naam op te geven zodat wij weten met 
hoeveel mensen wij die dag gaan komen. 

In de volgende parentletter: 

- Informatie over iPad gebruik in de klas


- KiVa


Belangrijk data:


11 oktober schoolfotograaf voor de groepsfoto’s 


13 oktober: fieldtrip groep 3 en exitpoints alle groepen 


14 oktober: bootcamp leerkrachten, alle leerlingen vrij 


15 oktober t/m 23 oktober herfstvakantie 


24 oktober: entry point


	         koffie ochtend arts en crafts voor Halloween in room 18 (lerarenkamer)


28 oktober: halloween


bijlage: IPC letters voor alle groepen. 


Met vriendelijke groet,


Jutka Colson teamleider PO


https://goo.gl/forms/2ToMjBc86gZSoeYN2


Amsterdam,  10th October 2016 Parent Letter  PO 1617 - 4


Dear Parents/Guardians, 


Fall break is coming up and the students and their teachers have worked very hard together to 
create a safe and pleasant atmosphere in the groups, work on the  IPC theme’s, math and reading 
and writing and I can say there is a good work atmosphere in all the groups. After the fall break 
there will be busy festive times for all of us. Halloween, Sinterklaas and Christmas, we will try to 
make this a relaxed but fun period, where we can enjoy the festivities next to all the hard work.


Sinterklaas call for donations 

A group of parents have come up with the following initiative: In order to create a special time at 
Sinterklaas for children in need, a group of parents have adopted an idea from the Lions Club, 
and are asking for the help of DENISE’s parents and students to realize it. Let’s make sure to-
gether that even the less well-off children will have a magical ‘pakjesavond’ during this year’s Sin-
terklaas celebration. 


Lions Club Amsterdam and Voedselbank Amsterdam have been working for this goal the last ten 
years by collecting and handing out food and toys. 


From Tuesday on DENISE’s students and parents can bring their donations to the teacher’s loun-
ge on the first floor of nr. 80. The donations will be collected on the 4th November by the Lions 
Club and the Voedselbank, and they will make sure that the 5th December becomes a very speci-
al night for the children. 


What can you donate? 

Toys for children aged 0-10. Please only donate toys that are complete and in good condition. 
Teddies, dolls, cars, etc. 


Food: mostly foods that preserve well and are sealed.  

Thank you in advance, in the name of Liane Brecknock and other involved parents. 


Interns       


We are having interns again in school! We are very happy to have them in group 3 (Jasmine) and 
7/8 (Tim) on Thursday and in group 4/5 (Alander) and 5/6 (Demi) on Tuesday. We hope we can 
teach them a lot and also learn from them this school year.                                                                                                                            


Swimming lessons 

How do swimming lessons work? The students go to swimming lessons every Tuesday, and they 
receive swimming instruction on their own level. The classroom teachers are present during the 
swimming lessons, and they try to divide themselves in the best possible way among the various 
pools and swimming groups.  
It’s good to bear in mind that the swimming school has their own rules and that the swimming in-



structors tell the students what they are and aren’t allowed to do during swimming instruction. 
The teachers are aware of these rules, of course. When the students are swimming for their di-
ploma, they receive a letter from the swimming pool with an invitation for you to attend your 
child’s diploma swimming event. Parents are only permitted to attend lessons during diploma 
swimming. When students practice swimming with their clothes on, this does not mean that they 
are doing their diploma swimming, only that they are practicing for it.  


MR - School Board 

A number of parents have volunteered to be part of the School Board (MR). After the fall break 
there will be elections for the representation from the Primary parents in the MR. 


Arts and crafts coffee morning for Halloween: 

On Friday the 28th of October we are celebrating Halloween. We would like the school to be fully 
decorated! We would like to invite parents to come and helps us make decorations on the mor-
ning of 24th of October. We will take care of the materials, coffee and tea in room 18 (teachers-
room at 80)


Are there any parents who would like to help Mari and Rachel to think of good and fun activities to 
do on the 28th? And help to prepare the school for the day? If so, please let Mari know (m.var-
sanyi@denise.espritscholen.nl)


IPC Exitpoint  

group 1/2 A&B exit point starts at 8:45 


groep 3 exit point starts at 14:30


groep 4/5 en 5/6 exit point starts at 14:30


groep 7/8 exit point starts at 8:45


All parents are welcome to attend their child’s Exit Point. 


New Building 

Our current school building at Pieter de Hoochstraat, where we’ve been located since the foun-
ding of the school in 2014 is getting rather small for us. In our search for a bigger and more ap-
propriate building we have gotten back to our already existing school building at the Piet Mondri-
aanstraat in Amstedrdam Nieuw-West, about 4 kms away from our current location. During the 
upcoming year-and-a-half the building will be completely renovated according to our wishes, so 
that from August 2018 on we shall be able to keep on growing in this renewed building for our 
Primary and Secondary. The building offers many opportunities to realize our educational vision 
even better, for example by creating space for specialist subjects, culture and sport. In order to 
keep the transition as smooth as possible, we shall keep you updated via the parent letters about 
the latest arrangements and plans. We will also hold a number of information moments for parents 



and students about the moving process. We are hoping to get everyone as enthusiastic about this 
move as our team is. We understand that the extra kilometers and the travel time, as well as the 
fact that we are leaving behind a beautiful location do not make the move easy for many of us. 
Therefore, we shall do our best to re-design not only the new building but also our education in 
the new building in a way that we can gain everyone’s trust in this new step for DENISE. 


As a first next step in this process we are organising an excursion to the building for our Primary 
parents, so that they can get to know the location, and dream along with us about our future 
plans for the buildings. 


This excursion will take place on Tuesday 6 December 10:00-12:00 at Piet Mondriaanstraat 140. 
Please sign up here for this excursion so that we know how many people to expect.  


Coming up in the next Parent Letter:  

- Information about iPad use in the class


- KiVa


Important dates:  

11th October school photographer takes group photos


13th October: fieldtrip groep 3 and Exit Points for all groups 


14th October: training for the teachers, no lessons in the whole Primary


15th-23rd  October: Autumn Break


24th October: Entry Point


Arts&Crafts coffee morning for Halloween in room 18 (teachers’ room in nr 80)	        


28th October: Halloween


Attached: IPC letters for all groups 


With kind regards, 


Jutka Colson team leader PO


https://docs.google.com/a/denise.espritscholen.nl/forms/d/e/1FAIpQLSfHZXnJbblTzRANB0Fbp4aapCmgPlcXowwTpamCXqlQYmV1Pg/viewform?c=0&w=1

