Poseidon post
Samen maken we het meer!

Schooljaar 2018-2019 nummer 1, september 2018
De eerste schoolweek zit er alweer op. Wij waren blij om alle kinderen en hun ouders weer te mogen
verwelkomen. Wij hebben vele positieve reacties gekregen op de vrolijke start de eerste dag. Ook de
informatiedeling het eerste half uur in de groepen op de eerste ochtend is ons en aan de reacties van
een aantal ouders te horen goed bevallen.
Wij hopen er samen met u dit jaar een mooi schooljaar van te maken voor alle Poseidon kinderen.

Startgesprekken
De komende weken vinden er in alle klassen
startgesprekken plaats. De startgesprekken duren 10
minuten en zijn (in principe) zonder kinderen. Mocht u het
als ouder, voor uw kind in de bovenbouw, van meerwaarde
vinden dat hij of zij meekomt dan is dat prima. Wilt u of uw
kind dat dan even aan de leerkracht laten weten? Het doel
van de startgesprekken is kennismaken met elkaar en
verwachtingen m.b.t. het schooljaar in zijn algemeenheid
en verwachtingen van uw kind af te stemmen met de
leerkracht.
Vorig jaar hebben we het inschrijven voor de
oudergesprekken gedaan via Parnassys. Dit leek toch een
stuk minder effectief dan het inschrijven via schoolgesprek.
Wij hebben na evaluatie hiervan besloten toch weer terug
te gaan naar het inschrijven via schoolgesprek. Helaas is het
i.v.m. de nieuwe privacy wet niet meer mogelijk in te
schrijven met naam en geboortedatum. U zult daarom een
aparte mail ontvangen met daarin een wachtwoord en
inlognaam voor uw gezin.
De data voor inschrijving en sluiting.
Voor ouders met 3 of meer kinderen op zo 09-09-2018 om
17.00 uur
voor alle andere ouders op zo 09-09-2018 om 18.00 uur
De inschrijving sluit op do 27-09-2018 om 16.00 uur.
U kunt onderstaande link gebruiken om direct bij de inlog
pagina te komen.
https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/
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De vreedzame school
Onze school voert het programma van De Vreedzame School in. Dit programma levert een bijdrage
aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Na,
vorig jaar, een goed eerste jaar te hebben gedraaid met vreedzaam gaan wij dit jaar de
verdiepingsslag maken.
U, als ouders, en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te
bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet
alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Wij hopen dat u
thuis ook af en toe vraagt naar de vreedzame school. In de bijlage zitten de kletskaarten van Blok 1
voor de groep 1 t/m 6 (voor groep 7 en 8 bestaan deze niet).
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een
actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen
het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel
geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl.

Snappet
Afgelopen schooljaar hebben 5 groepen een Pilot gedraaid met
Snappet. Dit is een digitale verwerkingsmethode. Het werken
met Snappet is als enorm positief ervaren in de reguliere
groepen en is nu uitgerold over de rest van de reguliere
groepen 4 t/m 8. In de unIQ groepen is de inzet van Snappet
minder effectief gebleken waardoor er in deze groepen niet
meer met Snappet gewerkt gaat worden.
De leerlingen krijgen net als in voorgaande jaren en andere klassen de instructie volgens de
methodes van de leerkracht. De leerlingen krijgen dezelfde strategieën voor rekenen, dezelfde
categorieën voor spelling en dezelfde modelling voor begrijpend lezen. Taal van de methode Staal is
volgens Snappet niet om te zetten naar tablet formaat en blijft gemaakt in de gewone werkboekjes.
De leerlingen krijgen op hun tablet gelijk feedback doordat zij zien of de opdracht goed of fout is
gedaan. De eerste paar weken zullen de leerlingen eerst hun eigen database aan gegevens moeten
vullen. Nadat de leerlingen meerdere lessen hebben gemaakt geeft Snappet extra inoefening dan wel
verrijking voor de leerling. Ook de leerkracht kan opgaven toevoegen in de vorm van werkpakketten.
De leerkracht kan direct monitoren waar leerlingen vastlopen en de desbetreffende leerlingen
ondersteunen.
Snappet werkt tijdbesparend voor leerkrachten en leerlingen daarbij geeft het duidelijker inzicht
tijdens de les waar de leerbehoeften liggen van de leerlingen maar bovenal geeft Snappet de
kinderen meer werkplezier.
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.snappet.org.
Belangrijke data in sept/okt
Nieuw: Opvang voor schooltijd bij Partou!
Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238
www.deposeidon.nl e-mail: info@deposeidon.nl twitter: @bsposeidon app:de-poseidon-app

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Partou in haar eigen groepsruimte binnen de
school gestart met Voorschoolse Opvang.
De VSO is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
7.30 tot 8.30 uur. De kinderen worden op tijd naar hun klas begeleid.
Voor meer informatie: www.partou.nl, ga verder naar locatie Franz Zieglerstraat 9.
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