
 

‘English version below’  
Amsterdam, 23 juli 2018 
Ouderbrief PO 1819 - #1 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij alvast de eerste ouderbrief van het nieuwe schooljaar. Ons lustrumjaar en het jaar van de 
verhuizing. We verwelkomen dit jaar twee nieuwe leerkrachten en weer een mooi aantal nieuwe 
leerlingen en hun ouders. We wensen hen een fijne start op DENISE en we maken er een 
prachtig jaar van. 
 
De start 
Donderdag 6 september start ons schooljaar. Dan verwelkomen we jullie allen weer om 8.30 
uur op de Pieter de Hoochstraat en het Buitenhuis (Uiterwaardenstraat 60a).  
De nieuwe kinderen in groep 1 krijgen een aparte uitnodiging voor hun welkom op DENISE. 
In de laatste week van de vakantie krijgt u per groep een mail waarin staat wat je de leerlingen 
bij zich moeten hebben op eerste schooldag en wat de gymtijden zijn etc.  
 
Personeel 
We hebben prachtig nieuws: juf Kaisa is op 14 juli bevallen van een prachtige gezonde dochter 
Aava Elena. Moeder en kind maken het goed.  
We verwelkomen Katya Barrins in ons midden als leerkracht Engels van groep 6/7 en juf 
Melany Mistrorigo komt starten ter vervanging van juf Kaisa in groep 5.  
 
Het team 
groep 1/2a  meester Stefan (alle dagen) 
groep 1/2b juf Saskia (alle dagen)  
groep 1/2c juf Pepita (ma, di en woe) juf Maria (do en vrij)   
groep 3  juf Dominique (ma, do en vrij) en juf Chantelle (di en woe) 
groep 4  juf Gina (ma, di, woe) en juf Chantelle (do, vrij) 
groep 5  juf Ilse (ma, di, woe) en juf Melany (do, vrij) en na haar verlof juf Kaisa  
groep 6/7 juf Willemijn (ma, di, woe) en juf Katya (do en vrij) 
groep 8 juf Esther (ma, woe, do, vrij) en op dinsdag juf Dominique en Isabella  
 
NT2: juf Ricky en juf Dominique 
EAL: juf Liselotte  
Gym: meester Matthijs en juf Pari 
Onderwijsassistent: juf Inez en juf Yosra 
Muziek: juf Isabella 
Drama: meester Bas 
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Humanitas 
Na de zomer blijft stichting kinderopvang humanitas onze tussenschoolse opvang doen.  
Wij zijn tevens erg blij u te vermelden dat stichting kinderopvang Humanitas ook met ons 
meegaat naar ons nieuwe gebouw. Voor zowel de tussenschoolse opvang als de breakfastclub 
als de naschoolse opvang. Wij verheugen ons op de uitbreiding van de samenwerking.  
 
Ouderavond  
Dinsdag 11 september is de eerste ouderavond, waarin alle leerkrachten in de klas iets vertellen 
over hoe het jaar eruit gaat zien. Ook een mooi moment om kennis te maken met de ouders 
van alle kinderen in de klas.  
Om 18.30 -19.30 uur zijn alle groepen 1/2 en groep 3 aan de beurt en van 19.30-20.30 uur zijn 
de groepen 4, 5, 6/7 en 8. De deur gaat open om 18.15 uur, koffie en thee staat klaar. We 
hopen iedereen dan te zien.  
 
Agenda 
6 september  eerste schooldag   
11 september  ouderavond alle klassen  
24-28 september  start gesprekken ouders/leerkracht   
1 oktober koffie ochtend  
3 oktober start kinderboekenweek   
3-5 oktober schoolkamp groep 8  
19 oktober  EXIT POINT 

knutselochtend ouders voor Halloween  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jutka Colson, Teamleider PO 
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Amsterdam, July 23rd 
Parent letter PO 1819 - #1 
 
Dear parents, 
 
Hereby the first parent letter of the new school year. It will be our anniversary year and the year 
of the relocation. We are welcoming two new teachers this year and again a good number of 
new students and their parents. We wish them a nice start at DENISE. Together we will make a 
wonderful new school year. 
 
The start 
Our school year starts on Thursday September 6th. We welcome you all again at 8.30am on 
the Pieter de Hoochstraat and DENISE Buitenhuis (uiterwaardenstraat 60a). 
The new children for group 1 receive a separate invitation for their welcome at DENISE. 
In the last week of the holiday you will receive a welcome email with information what to bring 
with you on the first day of school and what the days are for PE and swimming etc.  
 
Staff 
We have wonderful news: juf Kaisa gave birth to a beautiful healthy daughter Aava Elena on the 
14th of July. Mother and child are doing well. 
We welcome Katya Barrins in our midst as English teacher for group 6/7 and Melany Mistrorigo 
starts to replace juf Kaisa in group 5. 
 
The team 
group 1/2a  meester Stefan (all days) 
group 1/2b  juf Saskia (all days) 
group 1/2c  juf Pepita (Mon, Tue and Wed) juf Maria (Thu and Fri) 
group 3 juf Dominique (Mon, Thu and Fri) and juf Chantelle (Tue en Wed) 
group 4  juf Gina (Mon, Tue, Wed) and juf Chantelle (Thu, Fri) 
group 5  juf Ilse (Mon, Tue, Wed) and juf Melany (Thu, Fri) and after her leave juf Kaisa 
group 6/7  juf Willemijn (Mon, Tue, Wed) and juf Katya (Thu and Fri) 
group 8 juf Esther (Mon, Wed, Thu, Fri) and on Tuesday juf Dominique and Isabella 
 
NT2: juf Ricky and juf  Dominique 
Gym: meester Matthijs and juf Pari 
Teaching assistant: juf Inez and juf Yosra  
Music: juf Isabella 
Drama: meester Bas 
EAL: juf Liselotte 
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Humanitas 
After the summer, the stichting kinderopvang Humanitas continues to do our in-school care 
during lunch break. We are also very pleased to inform you that the stichting kinderopvang 
Humanitas also accompanies us to our new building. For both in-school care during lunch 
break and the breakfast club as well as the after-school care. We are looking forward to the 
expansion of the cooperation. 
 
Classroom parent evening 
Tuesday September 11th will be the first parent evening, in which all teachers in the class will 
tell something about the upcoming school year. It is also a nice moment to meet the parents of 
the other students in the classroom. 
At 7.30 pm - 8.30 pm all groups 1/2 ABC and group 3 will have their meeting. 
At 7.30 pm - 8.30 pm the groups 4, 5 , 6 / 7 and 8 will have their meeting.  
The door opens at 6.15 pm. Coffee and tea will be ready. We hope to see you all.  
 
Calender  
September 6th  first day of school   
September 11th  classroom evening 
October 1st coffee morning   
October 3rd  start Kinderboekenweek  
October 3-5 camp group 8 
October 19th  EXIT POINT and arts and crafts morning Halloween for parents.  
 
 
Kind regards, 
 
Jutka Colson, Teamleader PO 
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