Amsterdam, 29 januari 2021
Ouderbrief 2021- #7
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst hopen wij dat jullie allen gezond zijn, het nog volhouden en het fijn hebben met elkaar, voor
ons 3 hele belangrijke peilers.
We zijn nu 4 weken onderweg in het online werken. Er wordt door iedereen, leerling, ouder en leerkracht
hard gewerkt. De leerkrachten genieten enorm van de Meets en hoe sommige opdrachten worden
aangeleverd. Echt geweldig de inzet van jullie allen thuis. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar zolang we
het samen blijven doen kunnen we hopelijk positief terugkijken op wat de kinderen extra hebben
geleerd.
Op school zijn we druk met de noodopvang, die drukker is dan de vorige lockdown. We hebben extra
hulp ingeschakeld waardoor de meeste leerkrachten alle aandacht hebben voor de online lessen.
Aanvullende op de principal letter #5 (zie e-mail dinsdag 26 januari) sturen we jullie specifieke informatie
voor PO. Luc Sluijsmans komt volgende week weer met een nieuwe principal letter #6 waarin hij
reageert op uw ontvangen reacties op de survey. Ook zal hij weer aanwezig zijn in de koffie-ochtend van
woensdag 3 februari.
Online werken
Ook wij zijn afhankelijk van de persconferentie of het online werken nog langer doorgaat of niet. Tot we
weten wat er na 9 februari gaat gebeuren houden we de online lessen zoals ze nu zijn. We nemen alle
tips mee die via de survey of coffee ochtend etc. tot ons komen.
Mochten we langer online blijven gaan we natuurlijk goed kijken wat we nog beter of anders kunnen
doen. We zullen dan ook weer een koffieochtend plannen.
Absentie in de online les
Een belangrijk onderdeel van ons online lesgeven zijn de Meets, het is dan ook verplicht deze Meets bij
te wonen. Bij de onderbouw (groep ½) kunt u zich inschrijven en bij de andere klassen zijn er roosters in
Google classroom. Is uw kind afwezig bij een Meet, wordt dat als absent genoteerd en u kunt altijd uw
kind afmelden via ons school telefoonnummer of bij de leerkracht. De leerlingen zijn echter ongeacht het
online werken wel leerplichtig en wij zijn dan ook in nauw contact met de leerplicht.
Buitenland
Bent u nog in het buitenland, dan zal dit doorgegeven worden aan de leerplicht. Ook al volgt uw kind de
online lessen goed. Een terugkeer op school kan alleen maar na een quarantainetijd van 10 dagen! Zie
onze mailing van begin januari.

Noodopvang
Ook als uw kind bij de noodopvang zit, horen we graag als uw kind afwezig is, dat kan via Jutka Colson
of de schooltelefoon. Er zijn veel verschillende mensen betrokken bij de opvang, als er iets is, mail Jutka
Colson niet de leerkrachten die er die dag zijn, want zo houden we de communicatie makkelijk en
transparant.
Personeel
Juf Kaisa is terug van haar verlof en doet de Engelse dagen in groep 4B en coördineert IPC en Engels.
KWINK
Op deze site vindt u leuke activiteiten om met uw kind aandacht te besteden aan sociaal-emotioneel
leren.
Nieuwe groep of nieuw in de groep
Nieuwe groep: Vanaf 4 januari is de nieuwe kleutergroep 1/2e gestart, ook online leren de nieuwe
leerlingen elkaar kennen en maken ze lesjes.
Nieuw in een groep: Er zijn ook nieuwe leerlingen die al online kennismaken met hun groep, dan is het
straks niet meer zo spannend.
IPC
Het Exit Point is een grote uitdaging voor de school in de periode van online lessen en dat ouders niet in
de school mogen. Wij zijn met elkaar op zoek naar een manier om een interactieve online vorm te vinden
hiervoor. Ook gaan we als we langer online blijven goed kijken hoe we de verschillende thema’s kunnen
aanpassen naar deze vorm van onderwijs.
Verslag via de post!
Volgende week vrijdag krijgen alle kinderen het verslag thuisgestuurd. We hebben ervoor gekozen het
verslag uitgebreid te schrijven zoals gewend, omdat het grootste gedeelte van de tijd zijn de kinderen op
school geweest, dus daarop willen we graag feedback en feedforward geven.
NB: heeft u een nieuw adres: mail dit zsm naar leerlingenadministratie@denise.espritscholen.nl

Indruk van opdrachten onderaan de Engelse versie
Er worden heel veel mooie dingen gedaan, gemaakt, bedacht en ervaren door de kinderen en de
leerkrachten, onderaan de parent letter een kleine impressie.

Agenda

3 februari
Online koffie ochtend om 10:15
19 februari
Exit Points
20 feb t/m 1 maart voorjaarsvakantie
Met vriendelijke groet,
Jutka Colson en Gabriella Brescia
Teamleiders PO

Amsterdam, January 29th 2021
Parent Letter 2021 - #7
Dear Parents/Guardians,
First of all, we hope that you are all healthy, can still keep up and have a good time with each other; for
us three very important pillars.
We have now been working online for 4 weeks. Everyone -the pupils, the parents and the teachers- is
working hard. The teachers really enjoy the Meets and how the assignments are delivered. We see a
really great commitment of you all at home. It will not always be easy, but as long as we continue to do it
together, hopefully we can look back positively on what the children have learned.
At school we are busy with the emergency shelter, which is busier than during the previous lockdown.
We have called in extra help so that most teachers are able to pay full attention to the online lessons. In
addition to principal letter # 5 (see email Tuesday 26 January) we will send you specific information for
PO. Next week Luc Sluijsmans will send you a new principal letter # 6 in which he responds to your
submitted responses to the survey. He will also be present again in the coffee morning of Wednesday
the 3rd of February.
Online schooling
Whether the online schooling continues or not depends on the press conference. Until we know what
will happen after February 9, we will keep the online classes as they are now. We take all tips that we
receive via the survey or during the coffee mornings into consideration.
If we stay online longer, we will of course take a proper look at what we can do better or differently. For
that we will plan another coffee morning.
Absence in the online class
A very important part of our online teaching are the Meets, so it is mandatory to attend them. You can
sign in the Classroom of the lower year groups (group ½), and for the other groups there are schedules
available in Google Classroom. If your child is absent in a Meet, he/she will be noted as absent for the
day. You can always call in sick for your child via our school telephone number or directly to the teacher.
However, the pupils are obliged to attend school regardless of online schooling and therefore we are in
close contact with the school attendance officer (Leerplicht).
Abroad
If you are still abroad, this will be passed on to the school attendance officer (leerplicht). Even if your
child follows the online lessons well. A return to school is only possible after a quarantine period of 10
days. Please see our mailing at the beginning of January.

Emergency shelter/noodopvang
Even if your child is in the emergency shelter, we would like to hear if your child is absent, via an email to
Jutka Colson or by calling the school telephone. There are many different people involved in the
daycare, so if there is anything that needs to be discussed, please email Jutka Colson instead of the
teachers so that we can keep the communication easy and transparent.
Staff
Juf Kaisa is back from her leave and is doing the English days in group 4B and the coordination of
English and IPC.
KWINK
On this site you will find fun activities to pay attention to social-emotional learning with your child.
New group or new in the group
New group: From January 4, the new kindergarten group 1/2e started. The new students get to know
each other and have lessons together online.
New in a group: There are also new students who already get to know their group online, so it won't be
too exciting anymore when the school re-opens.
IPC
The Exit Point is a major challenge for the school in the period of online classes, and because parents
are not allowed in the school. Together we are looking for a way to find an interactive online form for this.
If we stay online longer, we will also look carefully at how we can adapt the various themes to this form
of education.
Report card by mail.
Next Friday, all children will receive the report card at home. We have chosen to write the report as
extensively as usual, because for the biggest part of the school year the children have been at school,
so we would like to give feedback and feedforward on that.
NB: if you have a new address: mail this asap to leerlingenadministratie@denise.espritscholen.nl

Impression of commands at the bottom of the English version
A lot of beautiful things are done, made, thought of and experienced by the children and the teachers.
You can find a small impression at the end of the parent letter.

Agenda
February 3rd Online coffee morning at 10:15
February 19th Exit Point
Feb 20th till March 1st spring break

Kind regards,
Jutka Colson and Gabriella Brescia
Team leaders primary

Impression: The art assignment:

group 1-3 noodopvang art

The noodopvang 4-7 makes a marble track and connects with the homeschoolers.

screenshots: funny hairday, music lessons online, reading session in group ½.

groep 7 opdracht
https://docs.google.com/presentation/d/11WysRF38p11uOl5BL38oMnulQ65yWbYP_RwxFMmBzQ4/e
dit?ts=6013c9b5#slide=id.p
Writing assignments: poems, Haiku’s, a letter, IPC poster, Book Box, welcoming a new student from
India.

