
 

 
- English version below -  
Amsterdam, 23 juli 2018  
Ouderbrief PO/VO 1819 - 1 
 
 
Geachte ouders, 
 
Op deze eerste officiële vakantiedag van het schooljaar ontvangt u de eerste ouderbrief voor het nieuwe 
schooljaar. Bij deze algemene brief zit informatie voor het PO (groep 1 t/m 8) en VO (groep 9 t/m 16). 
 
We maken ons op voor het eerste lustrum van DENISE. Ons vijfde schooljaar starten wij met ruim 400 
leerlingen op drie locaties. Halverwege het komend schooljaar hopen wij met z’n allen te verhuizen naar 
ons definitieve gebouw aan de Piet Mondriaanstraat. U heeft afgelopen jaar kennis kunnen nemen van de 
plannen en het ontwerp en op dit moment wordt er hard gerenoveerd. Alles loopt nog op schema en we 
kijken uit naar het resultaat. Gaat u vooral in de vakantie even langs om naar de bouw te kijken! Meer 
informatie over het ontwerp vindt u op:  
https://www.paulderuiter.nl/nl/projects/denise-de-nieuwe-internationale-school-esprit 
 
Personeel 
Op onze laatste schooldag namen wij afscheid van Elsje Wijk. Zij is sinds het begin van DENISE aan onze 
school verbonden, eerst als Ouder-Kind-Adviseur en later als Zorgcoördinator. Elsje gaat van haar 
welverdiende pensioen genieten. Wij zijn haar erg dankbaar voor wat zij heeft betekend voor alle 
leerlingen en collega’s en zullen haar zeker missen. Zij wordt opgevolgd door Jeffrey Post. 
 
Na de vakantie beginnen nog vijf nieuwe collega’s voor de klas. In groep 6/7 verwelkomen wij Katya 
Barrins. In groep 5 begint Melany Mistrorigo. Melany kennen we nog als stagiaire. 
Als nieuwe docent history in het VO hebben we Anna Huijgen en voor English Mary Worrell. Tot slot start 
dit schooljaar Surayyo Mukhtorova als docente wiskunde. Eerder dit jaar hebben we al Amy Poon 
verwelkomt in het team als docente Engels, zij heeft Suzanne Lustenhouwer opgevolgd die de school per 
1 juni heeft verlaten. 
 
Na school 
In het nieuwe gebouw gaan we ook weer samenwerken met Humanitas voor de naschoolse opvang. Zij 
komen in ons nieuwe gebouw en zullen binnen en buiten activiteiten organiseren na schooltijd. Daarnaast 
gaan we ook samenwerken met de Amsterdamse Jeugdtejaterschool (AJTS). Zij zullen al snel na de 
zomervakantie starten op de huidige locaties. Meer informatie in de bijlagen. 
 
Rest mij niets anders dan u een hele goede vakantie toe te wensen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het hele team 
 
Leendert-Jan Veldhuyzen 
Rector 
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Parent Letter PO-VO 1819 - 1 
 
Dear parents, 
 
On the first official holiday of this year you will receive the first parent letter for next school year.  
This general letter contains information about Primary (group 1 till 8) and Secondary (group 9 till 16). 
 
We are preparing for the first anniversary of DENISE. Our fifth school year we start with over 400 
students at three locations. Halfway the year, we hope to move to our final building at the Piet 
Mondriaanstraat.  
Past school year we have informed you about the plans and the design and at this moment the building 
is undergoing a major renovation. Everything is still on schedule and we are looking forward to the result.  
Feel free to visit and watch the construction during the summer break! More information about the design 
can be found at: 
 
https://www.paulderuiter.nl/nl/projects/denise-de-nieuwe-internationale-school-esprit 
 
Staff members 
At our last day of school we said goodbye to Elsje Wijk. She has been connected to our school since the 
start of DENISE, first as Parent-Child Adviser and later as Support Coordinator. Elsje is going to enjoy her 
well-deserved retirement. We are very grateful for what she has meant for all pupils and colleagues and 
we will certainly miss her. Jeffrey Post will take over her position. 
 
After the Summer Break, five new colleagues start at DENISE. In group 6/7 we welcome Katya Barrins. 
Melany Mistrorigo starts in group 5. We still know Melany as a trainee. 
In Secondary starts Anna Huijgen as our new History teacher and for English starts Mary Worrell. Also 
Surayyo Mukhtorova starts next school year as a Mathematics teacher. Earlier this year we welcomed 
Amy Poon to the team as an English teacher, she replaced Suzanne Lustenhouwer who left the school 
on June 1st. 
 
After school 
In the new building we will continue our cooperation with Humanitas for the after school care. They will 
enter our new building and will organize in- and outdoor activities after school. We will also work together 
with the Amsterdamse Jeugdtejaterschool (AJTS). They will start soon after the Summer Break at the 
current locations. See attachments for more information. 
 
Nothing more to say, except I wish you all a very nice summer break.  
 
 
Kind Regards, 
On behalf of team DENISE 
 
Leendert-Jan Veldhuyzen 
Rector 
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