
 

Amsterdam, 13 september 2019 
Parent letter 1920 - #2 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
De eerste twee lesweken, het Entry Point en de ouderavond zitten er op en het schoolkamp 
staat voor de deur. Via deze ouderbrief delen we graag belangrijke informatie met u.  
 
Ouderavond  
Bedankt voor uw komst! Hier vindt u de presentatie die de heer Veldhuyzen en de heer 
Sluijsmans hebben gegeven. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de ouderavond 
dan kunt u contact opnemen met de mentor. 
 
Schoolkamp 16-20 september 
We gaan naar een schitterende locatie in Braamt: een regio met heuvels, bossen en rivieren. 
We gaan met de bus vanuit school. We vertrekken gezamenlijk en komen ook gezamenlijk weer 
thuis, aankomst op school. Alle mentoren en docenten gaan mee op kamp, jongens/meisjes 
slapen gescheiden en er wordt rekening gehouden met dieetwensen. 
 
Groepen T1, T2 , T3, T10, 9a/b, 10a/b en 11a/b/c gaan van maandag 16 tot met woensdag 18 
september. Donderdag 19 september is een vrije dag. Vrijdag 20 september hebben deze 
groepen les.  
 
Groepen T11, 12i, 13i, 13h-a/13h-b, 14i, 14m-a/14m-b en 15 gaan van woensdag 18 tot en 
met vrijdag 20 september. Op maandag 16 en dinsdag 17 september hebben deze groepen 
les. 
 
Let op:  

● Houd het dagrooster voor volgende week goed in gaten. Er zullen wijzigingen zijn in het 
rooster.   

● Lees het kampboekje goed door en denk eraan dat uw kind eigen bord, glas/beker, 
bestek en een slaapzak moet meenemen! Het kampboekje is als apart document (pdf) 
meegestuurd met deze parent letter. 

 
Acoustic night 10 oktober 
De Acoustic Night is een ‘plastic free’ evenement vanaf 18:30 tot 21:00 op 10 oktober a.s. Alle 
studenten zijn aangemoedigd om te komen spelen en familie is welkom om te komen, om te 
kijken en om ervan te genieten. Kaarten voor leerlingen van DENISE zijn €4,- en voor familie en 
vrienden €6,-. De kaartjes zijn elke dag te koop in de pauze in de C-foyer. De studenten die 
gaan optreden hoeven geen kaartje te kopen.   
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSYoNf093VlEambdimYH5YNMlldy7s-rT6FlW_uGoOMLB8LfyoCwqsyMpYCB3HUSZpGlUbWWCQ4uVdI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://denise.espritscholen.nl/home/students/dagrooster-vo/


 

Rooster 
Sinds afgelopen week hebben we een nieuwe klas: T3. Een warm welkom voor alle nieuwe 
leerlingen op DENISE. Door het openen van de nieuwe klas, zijn er nog regelmatig 
roosterwijzigingen. Houd het rooster dus goed in de gaten en vergeet niet om de pagina te 
verversen zodat u de laatste versie ziet.  
 
Oproep materiaal beeldende vorming  
Mascha Keersmaekers, leraar visual arts op DENISE, is op zoek naar herbruikbaar materiaal 
voor haar lessen beeldende vorming. Dit heeft ze nodig:  
 
- oude overhemden om te gebruiken als verfschorten 
- oude lappen, tafelkleden, lakens, gordijnen etc 
- resten meubelverf op acryl/waterbasis (alle kleuren welkom!) 
 
Heeft iemand één of meer van deze dingen nog ergens liggen, dan ontvangt ze deze graag. 
Lever ze af bij de receptie en dan vinden ze vanzelf hun weg naar het kunstlokaal. 
 
Belangrijke data 

● 16-20 september  > schoolkamp (zie kampboekje voor data en details) 
● 21-25 oktober  > vakantie 
● 28 oktober  > geen lessen (studiedag voor het leraren)  
● 29 oktober > Entry Point  
● 12 december  > uitreiking eerste rapport 
● 13 december  > winterontbijt  

 
Zie verder: vakantieoverzicht op onze website. 
 
Vragen 
Als u vragen heeft aan de school, neemt u altijd eerst contact op met de mentor. Mocht dat 
niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u in contact komen met mij. Mocht u naar aanleiding 
van de ouderbrief vragen hebben dan horen we die graag. We zijn bereikbaar via 
info@denise.espritscholen.nl   
 
Hartelijke groet, namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
 
Merel Kroese 
Teamleider Voortgezet Onderwijs Taalklassen en Career 
 
Jo Hooiveld 
Teamleider Voortgezet Onderwijs IMYC en Diploma programma 
 

 

https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/Rooster/1920KLA.pdf
https://denise.espritscholen.nl/home/students/vakantieoverzicht/
mailto:info@denise.espritscholen.nl


 

Amsterdam, 13 September 2019 
Parent letter 1920 - #2 
 
Dear parents / guardians,  
 
The first two weeks of school, the Entry Point and the parent evening have passed and school 
camp is about to happen. Through this letter we would like to share important information with 
you. 
 
Parent evening  
Thank you all for coming! Here you can find the slideshow that was presented by Mr 
Veldhuyzen and Mr Sluijsmans in the theater. If you have any question about the presentations 
please contact de mentor. 
 
School camp 16-20th of September 
We will leave the schoolground to visit a beautiful location in Braamt: a region with hills, forest 
and rivers. We will travel there by bus from school. We will leave together and will return 
together by bus at school. All mentors of the groups will join the students at camp, boys/girls 
will sleep separately and all dietary wishes will be taken into account. 
 
Group T1, T2 , T3, T10, 9a/b, 10a/b and 11a/b/c will be away at camp from Monday 16th up 
to and including Wednesday September 18th. Thursday 19th of September is a day off. Friday 
September 20th these groups will have class. 
 
Group T11, 12i, 13i, 13h-a/13h-b, 14i, 14m-a/14m-b and 15 will be away at camp from 
Wednesday 18th up to and including Friday September 20th. Monday 16th and Tuesday 
September 17th these groups will have class. 
 
Please notice 

● Check the dagrooster for next week closely. There will be alterations in the schedule.   
● Read the camp book closely and mind that your child brings their own plate, 

glass/cup, cutlery and sleeping bag!  See separate attachment (pdf) for camp book. 
 
Acoustic night, 10th of October 
The Acoustic Night is a plastic free event at 18:30 until 21:00 on the 10th of October, all students are 
encouraged to play and family is welcome to come, watch and enjoy. Tickets for DENISE students will be 
€4 and €6 for family and friends. The students who are performing don’t need to pay for a ticket. 
 
   

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSYoNf093VlEambdimYH5YNMlldy7s-rT6FlW_uGoOMLB8LfyoCwqsyMpYCB3HUSZpGlUbWWCQ4uVdI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://denise.espritscholen.nl/home/students/dagrooster-vo/


 

Time table 
Since last week we have a new class: T3. A warm welcome for all new students at DENISE. As 
we opened this new class, there are some changes in the time tables of our classes.  So keep 
an eye on the timetable and don't forget to refresh the page so that you see the latest version. 
 
Request for art material 
Mascha Keersmaekers, the Visual Arts teacher at DENISE is looking for reusable material for 
her Visual Arts classes. She is looking for the following items: 
 
- old men's shirt to use as aprons 
- fabrics, tablecloths, sheets, blankets curtains etc 
- leftovers of acrylic/water based furniture paint (all colours welcome!) 
 
If you have any or more of these things, please drop them off at the reception and they will 
make their way to the art room. 
 
Important dates 

● September 16-20th  > school camp for all students (see camp book for details) 
● October 21-25th  > autumn holiday  
● October 28th > no lessons (study day for  teachers)  
● October 29th > Entry Point  
● December 12th  > handing out report card 
● December 13th  > winter breakfast  

 
See also: overview holidays at our website. 
 
Questions 
If you have any questions to the school please contact the mentor. If that is not satisfying you 
can email us. If you have questions, we would like to hear them. We can be reached at 
info@denise.espritscholen.nl 

 
Kind regards, on behalf of the entire team, 
 
Merel Kroese 
Team Leader Secondary Education Taalklassen en Career 
 
Jo Hooiveld 
Team Leader Secondary Education IMYC en Diploma programma 

 

https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/Rooster/1920KLA.pdf
https://denise.espritscholen.nl/home/students/vakantieoverzicht/
mailto:info@denise.espritscholen.nl

