Amsterdam,16 augustus 2020
Principal Letter 20-21- #1
Please find the English version below
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Welkom in schooljaar 2020-2021. De schoolleiding, het team van leraren en de ondersteuners kijken uit
naar de komst van onze leerlingen in onze basisschool en voortgezet onderwijs. We zijn er klaar voor!
Ouders, ik kijk er ook naar uit om u aan het begin van het schooljaar te ontmoeten (online en/of live). Ik
vertel u dan graag meer over onze verschillende onderwijsprogramma’s, de kernwaarden, de groei van
DENISE en ons schoolplan 2020-2024. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën.
Parent Letter #1
Voor een goede start van het schooljaar wil ik de ouders nogmaals wijzen op de eerste Parent Letter van
onze teamleiders. Ik ga er vanuit dat u de Parent Letter voor de basisschool (PO) en/of voortgezet
onderwijs (VO) heeft gelezen. U kunt de pdf-docs via deze deze link downloaden. In de Parent Letters
vragen wij uw aandacht voor onder andere de samenstelling van de schoolleiding, lesroosters, aanschaf
Chromebook (bij VO), ouderbijdrage, planning, schoolkampen en ouderavonden. We verzoeken de
leerlingen in het VO een papieren agenda aan te schaffen. Lesboeken worden door school geleverd.
Corona protocol
Wat betreft de schoolkampen en de ouderavonden (september) onderzoeken we op dit moment de
mogelijkheden. Vooralsnog gaan de kampen door. We denken dat ouderavonden kunnen doorgaan in
kleine groepen en onder strikte hygiënemaatregelen. Jullie worden daarover geïnformeerd. Uiteraard
houdt de Corona Crisis ons allemaal bezig. Mijn team en ik zijn blij dat de school weer helemaal open
gaat maar… we vinden het -net zoals een aantal van u en sommige leerlingen- best spannend. In de
afgelopen week en in de komende dagen bereiden we het schooljaar voor. Ik houd samen met de
teamleiders het nieuws en de landelijke/lokale regelingen nauwlettend bij. Ik overleg ook regelmatig met
het bestuur van Esprit Scholen en andere rectoren. Op basis van alle informatie hebben onze
protocollen bijgewerkt. Ik verwacht dat jullie deze goed doorneemt. Kort gezegd houden medewerkers
onderling en tot de leerling 1,5 meter afstand. Iedereen houdt zich aan de maatregelen.Mondkapjes zijn
niet verplicht.
Voor de basisschool geldt dit protocol > https://bit.ly/350jvjb
Voor het voortgezet onderwijs geldt dit protocol > https://bit.ly/3c1UW7f
Vragen?
Opmerkingen, feedback en vragen kunnen jullie sturen naar info@denise.espritscholen.nl. Jullie kunnen
natuurlijk ook de teamleiders/mentor mailen. De managementassistent, de teamleiders/mentor of ik
zullen zo snel mogelijk reageren op jullie mail. Ik wens jullie allemaal een goede start!
Namens het hele DENISE team,
Hartelijke groet,
Luc Sluijsmans
Waarnemend rector

Amsterdam,16th August 2020
Principal Letter 20-21- #1
Dear Parents/Guardians and students,
Welcome to the 2020-2021 school year. The school management, the team of teachers, and the
support staff look forward to welcome our students in our primary and secondary education. We are all
set! Parents, I also look forward to meet you at the beginning of the school year (online and/or live). I
want to tell you more about our educational programs, the core values the growth of DENISE and our
school plan 2020-2024. I am also curious to hear your experiences and ideas to improve our school.
Parent Letter # 1
For a good start of the school year, I would like to remind parents of the first Parent Letter from our team
leaders. I assume that you have read the Parent Letter for primary school (PO) and / or secondary
education (VO). Please know that you can download the pdf-docs from this link. In the Parent Letters,
we ask your attention for the composition of the school management, time tables, Chromebook (in
secondary), the parental contribution, the school camps, and the first parent evenings. We request that
students in secondary education bring a paper diary. The school provides textbooks.
Corona protocol
We are currently investigating the possibilities concerning the school camps and parent evenings
(september). For now, the camps will continue. For the parent evening we think we can also invite you in
our school in small groups and under strict hygiene measures. You will be informed about this. The
Corona Crisis keeps us all busy. My team and I are happy that the school is reopening completely, but…
we find it quite exciting, just like some of you and some students. In the past week and the coming
days, we are preparing for the school year. I keep a close eye on the news and national and local
regulations together with the team leaders. I also regularly consult the board of Esprit Scholen and other
principals. Based on all the information, our protocols have been updated. Please read them carefully. In
short, employees keep a distance of 1.5 meters from each other and the student, and everyone adheres
to the hygiene measures. We do not require mouth masks for students or employees.
This protocol applies to primary school > https://bit.ly/2KvqKWN
This protocol applies to secondary education > https://bit.ly/2ZM5Ewp
Questions?
Please send your comments, feedback, and questions to info@denise.espritscholen.nl You can also
email the team leaders or mentor. The management assistant, the team leaders, mentor, or I will
respond to your email as soon as possible. I wish you and your child(ren) a good start!
Kind regards,
Luc Sluijsmans

Acting Principal

