
 

Amsterdam, 20 juli 2017|  Parent Letter VO 2017- 2018 #1 
Bijlage: jaarplanning 
(English text page 2) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de eerste ouderbrief van het schooljaar 2017-2018 met alle informatie voor de start 
op 7 september. Tevens treft u een volledige jaarplanning aan. Wij adviseren dan ook deze brief goed te 
bewaren en de jaarplanning thuis op te hangen. 

 
Start schooljaar 2017-2018 
Vanaf aanstaande dinsdag 25  juli staan de nieuwe roosters op de website. De eerste schooldag is 
donderdag 7 september. Op die dag zijn de roosters ook definitief en maken de leerlingen kennis met 
hun nieuwe klas en mentoren. Alle leerlingen worden verwacht om 09.40 uur. Om 12.00 uur is het 
programma klaar. Op vrijdag 8 september vindt het Entry Point plaats van het thema Balance. Groep 9, 
10a/b, 11 en LA hebben een programma van 9 tot 12 uur. Group LB, LC, 12, 14, 15 en 16 hebben een 
programma van 13.00 - 16.00 uur. Op 7 september ontvangen de leerlingen meer informatie.  
 
Ouderavond 
Op 13 september is de eerste ouderavond van 17.30 - 19.00 uur. U maakt kennis met de mentoren (zie 
pagina 3) en zij leggen alles uit over het programma en de wijze van werken op onze school. 

 
Verlof 
In het jaaroverzicht staan ook alle vakanties vermeld. Houdt u er rekening mee dat er nooit verlof wordt 
verleend aansluitend aan vakanties. Verlofaanvragen dient u indien mogelijk minimaal twee weken van te 
voren in door het invullen van een verlofformulier. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie of op de website. 
Als uw zoon of dochter ’s 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. 

 
Leermiddelen 
Op DENISE wordt de meeste content via de iPad aangeboden en wij vragen leerlingen (en ouders) zelf 
voor een iPad te zorgen. Voor optimaal gebruik adviseren wij minimaal een iPad4 (niet ouder dan 2016!). 
Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen iPad en heeft deze in een degelijke hoes. Mocht het 
aanschaffen van een iPad niet mogelijk zijn dan kunt u zich wenden tot Nelleke de Weerd: 
n.deweerd@denise.espritscholen.nl. Naast een iPad hebben leerlingen ook altijd een pen en een schrift 
bij zich. 

 
Buurt en buren 
Medewerkers en leerlingen van DENISE hebben een goede band met de omgeving en haar bewoners. 
Wij vinden het belangrijk dit zo te houden. We gedragen ons rustig in de straat, parkeren onze fietsen in 
de rekken tegenover de school en houden ons niet op in portieken. In en rond de school wordt niet 
gerookt en wij houden de omgeving schoon. 

 
Catering 
In de pauzes zijn er gezonde versnaperingen te verkrijgen in de kantine. Leerlingen mogen ook in de 
omgeving van school iets kopen. Echter niet alles mag weer mee terug de school in. Niet toegestaan zijn 
energy drankjes, patat, hamburgers etc. en grote zakken chips. 

 
Vragen 
Als u vragen heeft aan de school neemt u altijd eerst contact op met de mentor. Mocht dat niet tot het 
gewenste resultaat leiden kunt u in contact komen met mij. Mocht u naar aanleiding van de ouderbrief 
vragen hebben dan hoor ik die graag. Ik ben bereikbaar op l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl

 
Een goede vakantie toegewenst en hartelijke groet,  
namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
Luc Sluijsmans, Teamleider VO 
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Amsterdam, July 20th 2017 | Parent Letter 2017-2018 #1 
Attached: Year Planning  

 
Dear Parents, 

 
We hereby send you the first parent letter of the school year 2017-2018 with information about the start 
on September 7th. 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 2017-2018 
From Tuesday July 25th the new time tables (schedules) can be found at our website. The first day of 
school is Thursday, September 7th. Then the roosters will be final and the students will meet their new 
mentor and classmates. All students are expected at 09:40 at school. On Friday, September 8th we will 
have our first Entry Point ‘Balance’. Group 9, 10a/b, 11 and LA will have a program from 9am till 12. 
Group LB, LC, 12, 14, 15, 16 will have a program from 1pm till 4pm. You will receive more information at 
September 7th.  
 
Parent Evening 
The first Parent Meeting will take place on September 13th from 5.30 - 7.00 pm. You will meet the 
mentor (see page 3). They will explain the lesson program and you will get all the information of the 
school. 

 
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 or on the website 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. 

 
Learning materials 
At DENISE most content will be delivered through the iPad and therefore we ask students (and parents) 
to arrange their own iPad. For optimal use we advise an iPad4 (2016 or 2017). All students are 
responsible for their own iPads. Students will keep them in a firm cover. If providing an iPad is impossible 
you can contact Nelleke de Weerd: n.deweerd@denise.espritscholen.nl. Besides an iPad all students will 
also bring a pen and notebook to school. 

 
Neighbors and Neighborhood 
Staff and students of DENISE have a good understanding with the residents of this area. We think it is 
important to keep it that way. We will behave ourselves in the street, park our bikes at the opposite of the 
school en stay away from the porches. We do not smoke in or outside the school and we will keep the 
streets clean. 

 
Catering 
During the breaks some healthy snacks are available in our canteen. Students are allowed to go out 
shopping, but not everything is welcome back into the school. Not allowed are: energy-drinks, fries and 
burgers and large bags of crisps. 

 
Questions 
If you have any questions to the school please contact the mentor. If that is not satisfying you can email 
me. If you have questions, I would like to hear them. I can be reached at 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 

 
Happy Summer Break and kind regards,  
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on behalf of the entire team, 
 
Luc Sluijsmans, Team Leader Secondary Education 
 
Mentorindeling 2017-2018 
 

Group  Mentor 

LA  Ms. de Jong and Ms. van der Geest 

LB  Ms. Kroese and Ms. Franken 

LC  Ms. Beemster 

9  Ms. Sieffers and Mr. van Schie 

10a  Ms. Gloerich and Mr. Zuurendonk 

10b  Ms. Klok and Mr. Achtitah 

11  Ms. Vervenne and Mr. Veenstra 

12  Ms. Achterbergh and Ms. Lustenhouwer 

13  Mr. Kraaijpoel 

14  Mr. Kraaijpoel 

15  Ms. ten Cate 

16  Ms. Couprie and Mr. Laarhoven 
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