Amsterdam, 25 november 2020
Parent Letter Primary 2021- #6
Beste ouders/verzorgers,
Het eerst half jaar zit er bijna op. Wat hebben we veel veerkracht nodig gehad de afgelopen maanden.
Maar zonder jullie ongelooflijke steun was dat niet gelukt. We gaan deze maand van het licht afsluiten
met een warm samenzijn van onze kinderen. Terugkijken en vooruitblikken met elkaar in een fijne warme
sfeer, die zo te voelen is bij DENISE elke dag.
Sinterklaas
● Donderdag 26 november a.s. mogen de kinderen hun schoen zetten op DENISE. De kinderen
mogen dan een schoen meenemen.
● Vrijdag 4 december komt de Sint onze school bezoeken. De groepen 1-4 zijn dan op school tot
12:00.
● De groepen 5-8 hebben de hele dag school met surprises en spelletjes.
● Surprises maken: de kinderen van groep 5-8 maken surprises en deze mogen 3 en 4 december
gebracht worden. Informatie hierover bij de leerkracht.
Extra vrije dag: 11 december GEEN school meer
Om ervoor te zorgen dat de leerkrachten goed voorbereid en opgeruimd het nieuwe jaar in kunnen
hebben we besloten om vrijdag 11 december de kinderen al de hele dag vrij te geven.
Donderdag 10 december is dus de laatste dag en het winterdiner een mooie warme gezellige afsluiting
van het jaar.
Gymlessen algemeen
Het valt op dat weer veel kinderen geen gymkleding bij zich hebben. Kinderen moeten op de dagen dat
ze gym hebben in groep 3 t/m 8 hun gymkleren meenemen, anders kunnen ze NIET mee doen.
Gymschoenen zijn ook verplicht ivm de veiligheid!
Pietengym
Meester Thomas bereidt weer een hele mooie Pieten gymles voor. De kinderen mogen die dag als Pietje
naar de gymles komen als ze dat willen.
Groep 1/2 A, B en D hebben pietengym op vrijdag 27 december.
Groep 1/2 C en groep 3B op woensdag 2 december.
Groep 3A, Groep 4A en B op donderdag 3 december.
Voor de andere groepen geldt: wie ook verkleed wil op een van die dagen, het mag!

Corona Update
De laatste informatie heeft u via mail ontvangen. U kunt natuurlijk ook zelf altijd de website van de ggd
bekijken. We doen er alles aan om uw kinderen een veilige schoolomgeving te bieden. Onze
communicatie aanpak is gebaseerd op transparantie. Dat betekent dat we een e-mail met alle relevante
informatie naar u en het personeel sturen. Daarnaast is ons beleid dat we indien nodig aanvullende
informatie per klas sturen. Ons beleid is om proactief te handelen. Dat betekent dat we ook preventieve
maatregelen nemen, bijvoorbeeld de instructie voor sommige collega’s om thuis te blijven of de actie om
leerlingen thuis te laten. Uiteraard communiceren we zo snel mogelijk. Zoals gezegd staat de school in
nauw contact met de GGD en sturen we indien nodig instructies naar medewerkers, ouders en
studenten.
Winterdiner
Dit jaar zal ons Winterdiner plaatsvinden op donderdag 10 december van 17:00-18:00.
Omdat we het eten zo corona proof mogelijk willen laten zijn hebben we gekozen voor fingerfood.
De kinderen maken/kopen iets wat of individueel verpakt is of wat dmv een stokje/prikkertje zo makkelijk
vast te pakken is. De leerkrachten zullen een intekenlijst digitaal met u delen en daarin staan dan ook
foto’s van voorbeelden van hapjes. De kinderen mogen natuurlijk feestelijk gekleed naar school komen.
De wintervoorstelling kunnen we helaas dit jaar niet door laten gaan, maar juf Vera en meester Jordy
hebben een winter wens film gemaakt, die wordt deze avond met jullie allen en de kinderen gedeeld.
Personeel
● Helaas gaat juf Melany ons verlaten en gaat zij terug naar haar familie in Italië. We hebben het
geluk dat we intern goede vervanging hebben kunnen vinden voor haar.
● Groep 4a krijgt op maandag en dinsdag Juf Elisa (geeft nu Engels in groep 8)
Groep 4b krijgt op donderdag en vrijdag Juf Kaisa (zij komt terug van haar verlof)
● Juf Imara komt ook terug en zij gaat na de wintervakantie groep 3a overnemen van juf Marije.
Haar eerste dag is 3 december.
● De ondersteuningscoördinator voor PO zal vanaf 1 januari Gabriella Brescia zijn voor alle
groepen. Jeffrey Post gaat deze taak in het VO vervullen.
Koffie ochtend 7 december
Maandag 7 december is er weer een koffieochtend 9:15-10:00 waarin we terugblikken op het afgelopen
half jaar en vooruitkijken naar de komende maanden.
Ingelaste studiedag voor groepen 1-2
Woensdag 20 januari hebben alle groepen ½ vrij ivm studiedag voor de leerkrachten.

Verlof en wintervakantie en Corona advies
Rondom de wintervakantie wordt er geen verlof toegekend. Daarnaast is het goed om te realiseren dat
er vanuit de leerplicht onderstaande van kracht:
Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Het advies vanuit de
overheid is dan ook maak en boek tot half januari 2021 geen reizen naar het buitenland, tenzij strikt
noodzakelijk. De leerplichtwet is van kracht, dit houdt in dat ouders die willens en wetens afreizen naar
een code oranje gebied hiermee bewust een risico nemen. Er zal bij te laat terugkeren van vakantie door
de leerplicht worden gehandhaafd.
Wanneer leerlingen na de kerstvakantie niet op tijd terug zijn op school, dient de school hiervan een
melding te maken bij de leerplicht. Wanneer er sprake is van thuis quarantaine dienen de ouders dit tijdig
bij de school te melden.
OPROEP
● Schoolplein voor BSO na schooltijd: willen jullie het plein voor de groepen 1/2c en d en de
BSO na 15:00 aan de BSO laten, zodat de kinderen daar kunnen spelen en dat de leiders van
de BSO goed overzicht kunnen houden.
● Gevonden voorwerpen`: in de wintervakantie gaan de gevonden voorwerpen naar het goede
doel. Als u nog wilt kijken. In de laatste week staan de zakken onder de trap bij de hoofdingang.
Terugblik op afgelopen weken (winterknutsel,IPC borden, dramales en de food/toy drive)

Groep 7: De Nachtwacht van Rembrandt.

Inzamelactie voor de voedselbank! Wat een geweldige hartverwarmende actie! Dank aan alle
ouders en hulp.

Agenda
26 november schoenzetten
4 december Sinterklaasviering
groep 1-4 om 12:00 vrij
7 december koffieochtend
9/10 december Exit points
10 december winterdiner 17:00-18:00

Met vriendelijke groet,
Jutka Colson en Gabriella Brescia
Teamleiders PO

11 december Alle leerlingen PO vrij
5 januari
Eerste schooldag na
wintervakantie
8 januari
nieuwjaars koffieochtend
20 januari
studiedag groepen ½ abcde
29 januari
studiedag PO

Amsterdam, November 25, 2020
Parent Letter Primary 2021- # 6
Dear Parents Guardians,
The first half-year is almost over. We all needed a lot of resilience in recent months. Your great support
helps us a lot. We are going to close this month with a warm gathering of our children. Looking back
and looking forward together in a friendly warm atmosphere, which can be felt at DENISE every day.
Sinterklaas
Thursday, November 26, the children can put their shoes on DENISE. The children must then bring a
shoe.
On Friday, December 4, Sinterklaas will visit our school. Groups 1-4 are then at school until noon.
Groups 5-8 have school all day with surprises and games.
Making surprises: the children of groups 5-8 make surprises, which may be brought on 3 and 4
December. Information about this from the teacher.
An extra day off December 11 NO more school
To ensure that the teachers are well prepared and tidy in the new year, we have decided to give the
children all day off on Friday, December 11.
Thursday, December 10 is the last day, and the winter dinner is a nice warm cozy end to the year.
General gym classes
Please know that many children do not have gym clothes with them. Children must bring their gym
clothes on the days that they have gym in groups 3 to 8; otherwise, they can NOT participate. Shoes for
the gym lessons are also mandatory for safety!
Pietengym
Meester Thomas is preparing Pieten gym class. The children can come to gym class as Pietje that day if
they want to.
Groups 1/2 A, B, and D have a pietengym on Friday, December 27.
Group 1/2 C and group 3B on Wednesday, December 2.
Group 3A, Group 4A, and B on Thursday, December 3.
For the other groups applies: whoever wants to dress up on one of those days is allowed!

Corona Update
You have received the latest information by email. You can, of course, always view the website of the
GGD yourself. We are committed to providing a safe school environment for your children. Our
communication approach is based on transparency. This means that we will send an email with all the
relevant information to you and the staff. Also, our policy is to send additional details per class if
necessary. Our policy is to act proactively. This means that we also take preventive measures, such as
instruction for some colleagues to stay at home or the action to leave students at home. We will, of
course, communicate as soon as possible. As mentioned, the school is in close contact with the GGD,
and, if necessary, we send instructions to employees, parents, and students.
Winter dinner
This year our Winter Dinner will take place on Thursday, December 10, from 5:00 PM to 6:00 PM.
Because we want the food to be as corona proof as possible, we opted for finger food.
The children make/buy something individually packaged or easy to grasp through a stick/pick. The
teachers will digitally share a sign-up list with you, and it will also contain photos of examples of snacks.
The children can, of course, come to school dressed festively.
Unfortunately, we cannot let the winter performance take place this year, but juffrouw Vera and meester
Jordy have made a winter wish film, which will be shared with all of you and the children this evening.
Staff
Unfortunately, juf Melany is leaving us and is going back to her family in Italy. We are lucky that we were
able to find a suitable replacement for her internally.
Group 4a will receive juf Elisa on Monday and Tuesday (now teaches English in group 8)
Group 4b gets juf Kaisa on Thursday and Friday (she returns from her leave)
Juf Imara is also coming back, and after the winter holidays, she will take over group 3a from juf Marije.
Her first day is December 3.
The learning support coordinator for PO will be Gabriella Brescia for all groups from January 1.
Jeffrey Post will fulfill this task in secondary education.
Coffee morning december 7th
Monday, December 7, there will be another coffee morning from 9:15 AM to 10:00 AM in which we
look back on the past six months and look ahead to the coming months.
Study day for teachers groups 1-2
Wednesday, January 20, all groups have 1/2 day lesson because of a study day for the teachers.

Leave and winter holidays and Corona advice.
No leave is granted during the winter holidays. Also, it is good to realize that the following applies to
compulsory education:
The coronavirus is not yet under control in the Netherlands and many other countries. Therefore, the
advice from the government is not to make and book trips abroad until mid-January 2021 unless strictly
necessary. The compulsory education law is in force, which means parents who knowingly travel to a
code orange area consciously take a risk. In case of a late return from vacation, compulsory education
will be maintained.
If students do not return to school in time after the Christmas holidays, they must report this to the
compulsory education system. When there is home quarantine, the parents must report this to the
school in good time.
Please notice!
● Schoolyard in front of BSO after school: do you want to leave the square for groups 1 / 2c
and d and the BSO at the BSO after 15:00, so that the children can play there and that the
leaders of the BSO can keep a good overview.
● Lost & Found: During the winter holidays, the found items go to a charity. If you still want to
watch. In the last week, the bags are under the stairs at the main entrance.
Looking back on past weeks (winter craft, drama classes, and IPC and toy food drive)
See pictures in Dutch version
Agenda
● November 26 shoe setting
● December 4 Sinterklaas celebration - group 1-4 at noon free
● December 7 coffee morning
● December 9/10 Exit points
● December 10 winter dinner 17:00-18:00
● December 11 All students free from primary education
● January 5 First day of school after winter vacation
● January 8 New Year's coffee morning
● January 20 study day groups ½ abcde
● January 29 study day PO
Kinds regards,
Jutka Colson and Gabriella Brescia
Team leaders PO

