Amsterdam,14 augustus 2020
Ouderbrief 2021- #1
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad, ondanks dat deze misschien anders was
dan gewoonlijk. Bij ons is iedereen gelukkig gezond teruggekeerd van een vakantie in binnen- en
buitenland. We verheugen ons er enorm op om alle kinderen weer te mogen ontvangen.
Start schooljaar
We starten dit schooljaar op woensdag 19 augustus met een introductiedag, waarin we uitgebreid de
tijd nemen voor de terugkeer naar school en een start maken met de groepsvorming.
Op deze ochtend zullen de leerkrachten allerlei activiteiten organiseren om elkaar (beter) te leren kennen.
Daarnaast wordt de eerste les van KWINK gegeven, zodat er meteen een start gemaakt wordt met het
sociaal emotioneel leren op school.
Corona
Wij houden ons nog steeds aan de richtlijnen van het RIVM.
Het halen en brengen van de kinderen gaat via de buitendeur van de klas.
Dinsdag 18 augustus a.s. ontvangt u een principal letter met daarin een link naar het protocol.
Personeel
Hieronder vindt u een lijst met wie er voor welke klas staat:
1/2a

Stefan Elevelt en Kathelijne O'Shea

1/2b

Jolinde Vlieger en Kathelijne O’ Shea

1/2c

Pepita Franke en Maria Boukoura

1/2d

Saskia Nivard en Amaya Fernandez

3a

Marije Schrier en Chantelle Tucker en Jolien Gielleit

3b

Laurien Kramer en Chantelle Tucker en Jolien Gielleit

4a

Dagmar Kloppenburg en Melany Mistrorigo

4b

Pamela Baas en Melany Mistrorigo

5

Johnny Bus

6

Willemijn Bekebrede en Katya Barrins

7

Jordy Smeekens en Esther Guerand

8

Dominique Beurskens en Elisa Mons

Gym

Thomas van den Broek

Drama

Vera Laan/Jordy Smeekens

Taalondersteuning

NL: Ricky Dost, Pepita Franke en Dominique Beurskens
ENG: Esther Guerand en Saskia Nivard

Muziek

Isabella van Wetten/Osman Meyredi

Onderwijsassistent

Inez Voet

Teamleider
1-6

Jutka Colson

Teamleider
7/8/9/10

Gabriella Brescia

De pleinwacht tijdens de lunchbreak wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de mensen van
Humankind en Denise.
Wat moet je meenemen bij de start
Wat moeten de leerlingen allemaal meenemen naar school op de eerste schooldag:
- Een rugzak, met snack en lunch (woensdag alleen snack).
- Etui voor de leerlingen van groep 5-8, met daarin: potlood, gum, pen, etc.
- Groep 3-8: Gymkleding incl schoenen die alleen binnen gedragen worden, geen zwarte zolen.
- Eigen oortjes/koptelefoon voor de chromebooks met opbergdoosje voor in het laatje. (i.v.m.
hygiëne)
- Groepen ½ en 3 moeten binnenschoenen meenemen die op school kunnen blijven.
Woensdag 19 augustus krijgt iedereen een mail van de leerkrachten over eventuele andere
benodigdheden voor dit schooljaar. Daarin zal ook staan op welke dag uw kind(eren) gym heeft.
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar conform de richtlijn van de gemeente Amsterdam vastgesteld op
een maximumbedrag €225 per kind. Het bestuur van Esprit Scholen onderschrijft deze richtlijn, die tot
doel heeft om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten. Tegelijkertijd realiseert het bestuur zich dat
onze school minder inkomsten heeft door het maximeren van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur
onderzoekt wat de beste manier is om hier mee om te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of en op
welke wijze ouders een bedrag aan de school kunnen doneren. Dit onderzoek zal het komend
schooljaar worden afgerond. Tot die tijd geldt voor onze school dat wij alle ouders een vrijwillige
ouderbijdrage van €225 per jaar vragen. Het bedrag aan vrijwillige ouderbijdragen besteedt de school

aan fieldtrips, taalondersteuning, curriculaire activiteiten en service. Let op: het schoolkamp en
overblijfkosten zit niet meer in de ouderbijdrage. De bijdrage wordt in het begin van het schooljaar geïnd
via onze financiële administratie.
Herinnering betaling 2019-2020
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, houden we voor de uitvoering van ons curriculum rekening met uw
bijdrage. Helaas heeft een aantal ouders geen bijdrage gegeven. Ouders die het betreft hebben een
reminder ontvangen in de zomervakantie. Alvast bedankt.
Kamp groep 7/8
Groep 7/8 gaan dit jaar van 9-11 september naar kamp naar Friesland. Vooralsnog gaan wij ervan uit
dat dit doorgang kan vinden, uiteraard Corona proof (volgens RIVM richtlijnen). Meer informatie volgt op
de ouderavond.
Voor dit kamp volgt een aparte rekening. Hierbij wordt het inmiddels gespaarde geld per leerling via de
vrijwillige ouderbijdrage verrekend.
Agenda
In deze kalender de belangrijkste data voor komend jaar tot de wintervakantie, de vakanties staan op de
website. Na de vakantie zal er een update zijn vanaf de wintervakantie tot de zomervakantie.
19 augustus
24 augustus
28 augustus

eerste schooldag
deze week schoolfotograaf
koffieochtend nieuwe Denise
ouders
31 augustus ouderavond groepen 4-8
3 september ouderavond groepen 1-3
9-11 september
Kamp 7-8
11 september eerste koffieochtend
14 september deze week startgesprekken
21 september deze week startgesprekken
9 oktober
Exit points

9-18 oktober Herfstvakantie
30 oktober
Halloween
10 november voorlichting VO gr. 7/8
11 november Sint Maarten
18 november Koffieochtend
4 december Sinterklaas (gr. 1-4 halve
dag)
10 december Winterviering
11 december school tot 12:00
14 december start wintervakantie

NB: over de organisatie van de ouderavonden krijgt u nog apart bericht i.v.m. Corona maatregelen.
Met vriendelijke groet,
Jutka Colson (Teamleider PO groep 1-6)
Gabriella Brescia (Teamleider PO/VO groep 7-10)

Amsterdam, august 14th
Parent Letter 2021 - #1
Dear parents/caretakers,
We hope you all had a great holiday, although it may have been different from usual. Fortunately,
everyone has returned from a holiday at home and abroad in good health. We look forward to
welcoming all the children again.
Start school year
We will start this school year on Wednesday August 19th with an introduction day, in which we
especially take time to start the school year and start group formation.
This morning the teachers will organize all kinds of activities to get to know each other (better).
In addition, the first lesson of KWINK is given, so that a start is immediately made with social emotional
learning at school.
Corona
We still follow the guidelines of the RIVM.
The pick up and drop off of the children is done through the outside door of the classroom.
On Tuesday, August 18, you will receive a principal letter with a link to the protocol.
What to bring with you at the start
What should the students bring to school on the first day of school:
● A backpack, with snack and lunch (Wednesday snack only).
● Pencil case for the students of groups 5-8, containing: pencil, eraser, pen, etc.
● Group 3-8: Gym clothing incl shoes that are only worn indoors, no black soles.
● Own earphones / headphones for the chromebooks with storage box in the drawer. (in
connection with hygiene)
● Groups ½ and 3 must bring indoor shoes that can remain in school.
Wednesday, August 19, everyone will receive an email from the teachers about any other supplies for
this school year. It will also state on which day your child (ren) has gym.

Staff
Below is a list of who is in front of which class:
1/2a

Stefan Elevelt en Kathelijne O'Shea

1/2b

Jolinde Vlieger en Kathelijne O’ Shea

1/2c

Pepita Franke en Maria Boukoura

1/2d

Saskia Nivard en Amaya Fernandez

3a

Marije Schrier en Chantelle Tucker en Jolien Gielleit

3b

Laurien Kramer en Chantelle Tucker en Jolien Gielleit

4a

Dagmar Kloppenburg en Melany Mistrorigo

4b

Pamela Baas en Melany Mistrorigo

5

Johnny Bus

6

Willemijn Bekebrede en Katya Barrins

7

Jordy Smeekens en Esther Guerand

8

Dominique Beurskens en Elisa Mons

Gym

Thomas van den Broek

Drama

Vera Laan/Jordy Smeekens

Taalondersteuning

NL: Ricky Dost, Pepita Franke en Dominique Beurskens
ENG: Esther Guerand en Saskia Nivard

Muziek

Isabella van Wetten/Osman Meyredi

Onderwijsassistent

Inez Voet

Teamleider
1-6

Jutka Colson

Teamleider
7-10

Gabriella Brescia

The courtyard watch during the lunch break is again organized this year by the people of Humankind
and DENISE.
Voluntary parental contribution
This year, the voluntary parental contribution has been set at a maximum amount of € 225 per child, in
accordance with the guidelines of the Municipality of Amsterdam. The board of Esprit Schools endorses
this guideline, which aims to increase the equity of children. At the same time, the board realizes that our
school has less income by maximizing the voluntary parental contribution. The board is investigating the
best way to deal with this. For example, it is being investigated whether and how parents can donate an

amount to the school. This research will be completed in the coming school year. Until then it applies to
our school that we ask all parents a voluntary parent contribution of € 225 per year. The school spends
the amount of voluntary parental contributions on field trips, language support, curricular activities and
service. Note: the school camp and courtyard watch (overblijf) costs are no longer included in the
parental contribution. The contribution is collected through our financial administration at the beginning
of the school year.
Payment reminder 2019-2020
Although the parental contribution is voluntary, we take your contribution into account for the
implementation of our curriculum. Unfortunately, a number of parents did not contribute. Parents
concerned have received a reminder during the summer holidays. Thanks in advance.

Camp group 7/8
Group 7/8 will go to camp in Friesland this year from 9-11 September. For the time being, we assume
that this can continue, of course Corona proof (according to RIVM guidelines). More information will
follow on the parent evening.
A separate bill will follow for this camp. The money saved in the meantime is deducted per student via
the voluntary parental contribution.

Agenda
In this calendar the most important dates for next year until the winter holidays, the holidays are on the
website. After the holiday there will be an update from the winter holidays to the summer holidays.
August 19
August 24
August 28

first day of school
this week school photographer
coffee morning new Denise
parents
August 31 parent evening groups 4-8
September 3 parent evening groups 1-3
September 9-11 Camp 7-8
September 11 first coffee morning
September 14 parent/teacher/student
startmeetings
September 21 parent/teacher/student
startmeetings

October 9 Exit points
October 9 -18 Autumn holiday
October 30 Halloween
November 10 information VO gr. 7/8
November 11 Sint Maarten
November 18 Coffee morning
December 4 Sinterklaas
(gr. 1-4 half day)
December 10 Winter celebration
December 11 school until 12:00
December 14 starts winter holiday

NB: you will receive a separate message about the organization of the parent evenings. Corona
measures.

Kind regards,
Jutka Colson (Teamleader Primary group 1-6)
Gabriella Brescia (Teamleader Primary/Secondary 7-10)

