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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2018-2019 nummer 5, januari 2019 

 
Leraren tekort 

Het landelijke leraren tekort loopt nog steeds op. Zoals u op het kaartje hiernaast kunt zien vergroot 
zich dat vooral uit rondom de grote steden. Wij merken dat nu zelfs de 
uitzendbureaus, die zich de gehele dag bezig houden met werving en selectie, 
steeds vaker nee moeten verkopen. Hoewel wij als school zelf hard bezig zijn met 
het opleiden van nieuwe mensen door veel stagiaires vanuit de PABO te 
begeleiden of mensen een werkervaringstraject te laten lopen merken wij dat dit 
onvoldoende is.  
Daarnaast zijn wij creatiever aan het nadenken over aanvullende mogelijkheden 

wanneer er geen leerkracht gevonden kan worden. In groep 7/8U bieden wij nu, in samenwerking 
met UniKidz, een programma aan. Unikidz leveren vakdocenten met pedagogische kwaliteiten die 
een programma aanbieden als aanvulling op het basisaanbod van de school.  
Echter kunnen wij niet voorkomen dat wij in de toekomst vaker genoodzaakt zijn 
om groepen naar huis te sturen. Wij hopen dan op uw begrip en medewerking.  
 

 

Personele wisseling interne begeleiding 
Met het toenemende lerarentekort zien we dat de mobiliteit onder onderwijspersoneel groot is. Dit 
is niet alleen op de Poseidon het geval maar ook op andere scholen om ons heen. Collega’s gaan 
dichterbij huis werken, maken de stap die ze jaren niet hebben gedurfd of gaan hun andere ambities 
achterna. Vaak is het voor de collega’s een begrijpelijke keuze maar wel jammer voor de school en de 
kinderen. Echter komt er nu een collega terug omdat zij de Poseidon miste. Larissa Wagener was 
voorheen leerkracht op de Poseidon in groep 1/2 maar zal vanaf 1 februari als intern begeleider (ib-
er) aan de slag gaan.   
 
Aiko Letschert is vanaf heden niet meer actief als intern begeleider maar is nog steeds aan de 
Poseidon verbonden. Hij is gestart als locatieleider van Amos unIQ en zal zijn werkdagen verdelen 
over de vier unIQ locaties verspreid over de stad.  
  

Wij wensen beide collega’s een fantastische tijd toe op de Poseidon in hun nieuwe functie.  
 
 
Ziekmelden 
Mocht u kind onverhoopt ziek of later zijn door bijv. een dokters bezoek dan vragen wij u  
vriendelijk dit per e-mail te melden op ziekmelden@deposeidon.nl en niet per telefoon.                    @ 
 
 
Mediatoren  

Wellicht heeft u ze al een keer zien lopen op het schoolplein, onze leerling 
mediatoren.  Op 10 januari hebben we 30 leerlingen (10 uit groep 6, 10 uit groep 
7 en 10 uit groep 8) feestelijk hun diploma kunnen overhandigen.  
De mediatoren helpen bij het oplossen van conflicten (geen ruzies)  tussen 
kinderen op het schoolplein. Bij de ingang in beide gebouwen hangt een mooi 
bord waarop te zien is, welke mediatoren die dag “dienst” hebben. 
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Bewegingsonderwijs 
 Een tijd geleden is er een oproep gedaan voor zaalschoenen en sportkleding. Dit heeft veel 
kleding en schoenen opgeleverd, waarvoor dank, maar veelal in de kleinere maten. 

We zijn nu nog op zoek naar kleding en schoenen voor de oudere kinderen. Heeft u nog een paar 
zaalschoenen in maat 33 of hoger en korte broeken dan kunt u die meegeven aan uw kind, zodat we 
een kledingkast met leenspullen kunnen maken voor die kinderen die toevallig een keertje de 
gymspullen vergeten. 
Ook T-shirtjes voor kinderen van groep 5 en hoger hebben we nog nodig. 
  
Voor in de speelzaal hebben we nog onderbroeken nodig voor die kinderen die het een keer niet 
droog houden. 
 
 
Vreedzame school Blok 4 – we hebben hart voor elkaar 

 
Dit blok gaat over gevoelens. 
Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de 
klas en in de school. 
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en 

waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat 
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van 
anderen  te verplaatsen.  
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.  
Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de 
groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een 
vertrouwde sfeer.  
 
We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand 
wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid 
uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.  
 
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.  
De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt.   
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les 
zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of 
iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer 
gemaakt. 
 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. 
Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog 
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar 
gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens 
kwijt willen.  
 

 

Belangrijke data feb/mrt  
 

dag Datum tijd wie Wie  

vr 01-02-2019 14.15-16.15 gr 8 Definitief adviesgesprekken 

Do 07-02-2019  gr 6/7U Amsterdams museum 

Ma 11-02-2019  gr 7 theoretisch verkeersexamen  
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Ma 11-02-2019 18:00 gr 1 t/m 7 opening inschrijving oudergesprekken  

Wo 13-02-2019  6/7u schaatsen groep  

Ma 18-02-2019   start voorjaarsvakantie 

Vr 01-03-2019  gr 3 t/m 8 nieuwe rapport in ouderportaal  

Vr  01-03-2019  gr 2 Nieuw rapport per mail 

Zo 03-03-2019   einde voorjaarsvakantie 

Ma 04-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Di 05-03-2019 09.00  informatieochtend nieuwe ouders 

Di 05-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Wo 06-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Do 07-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Vr 08-03-2019 09.00 gr 1 t/m 7 sluiting inschrijving oudergesprekken  

Vr 08-03-2019 14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

voorjaarsvakantie  18-02-2019 t/m 24-02-2019 
Studieweek (aansluitend aan 
de voorjaarsvakantie)  25-02-2019 t/m 03-03-2019 

Goede vrijdag  19-04-2019 

Meivakantie  22-04-2019 t/m 05-05-2019 

Hemelvaart weekend  30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag   10-06-2019 

Studiedag   21-06-2019 

School tot 12.00 uur  12-07-2019 

Zomervakantie   15-07-2019 t/m 25-08-2019 
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