
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 

 

Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2018-2019 nummer 2, september 2018 
 

KINDERBOEKENWEEK 2018 “KOM ERBIJ”  rondom het thema 'VRIENDSCHAP' 
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur! 
Anderhalve week zal in het teken staan van mooie 
boeken, verhalen schrijven en voorlezen aan elkaar. Het 
thema dit jaar is; ‘Kom erbij!’ en gaat over  vriendschap. 
Aanstaande woensdag 3 oktober om 8:20 starten wij 

dansend op het schoolplein deze leuke week met het lied en het dansje van Kinderen voor Kinderen. 
Mocht u ook mee willen zingen en dansen dan juichen wij dat natuurlijk toe. Via deze link komt u bij 
het nummer: https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw  Mocht uw kind thuis ook het 
dansje willen oefenen, dan kunt u de dansles vinden via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OwwsvLRyn44 De kinderen mogen woensdag verkleed naar 
school komen!  
 
Ook wordt woensdag 3 oktober van 14 tot 15 uur de aula van het hoofdgebouw omgetoverd tot een 
kleine boekenwinkel! Bruna IJburg en de Poseidon organiseren een gezamenlijke 
kinderboekenverkoop. Met mooie, interessante, leuke, verrassende, spannende en actuele titels 
voor jong en oud. Er zullen boeken tussen zitten die te maken hebben met de Kinderboekenweek en 
natuurlijk ook andere populaire titels.   
 
Door tijdens de Kinderboekenweek (3 oktober t/m zondag 14 oktober 2018) op school of bij Bruna 
IJburg kinderboeken aan te schaffen, doen ouders en kinderen meteen mee aan Bruna's lokale actie 
'Sparen voor de Schoolbieb'.  
Lever tijdens de Kinderboekenweek de kassabonnen in op school waarmee de kinderboeken bij 
Bruna IJburg zijn aangeschaft. Een speciale bus om de bonnetjes in te doen, staat in de hal bij het 
kamertje van Frank en in de hal van de dependance. Bruna IJburg doneert vervolgens 20% van het 
totaalbedrag van de kassabonnen (en van de boekenverkoop op school) aan de schoolbieb! 
 
Daarnaast wint de school met de meeste verkochte een origineel gesigneerde – complete serie –  van 
DE WAANZINNIGE BOOMHUT! En die willen wij natuurlijk graag winnen! 
 
De afsluiting van een van de leukste weken in het jaar is op 12 oktober. Alles wat de kinderen tijdens 
de Kinderboekenweek hebben gemaakt zal in de klassen tentoongesteld worden vanaf 13:30. We 
zien u dan graag!  
 
Oortjes 

Dagelijks wordt er op school op de computers of met de snappet gewerkt. Om de klas 
niet te storen gebruiken kinderen op de computer een koptelefoon. Wij merken dat 
de kwaliteit van de koptelefoons vaak te wensen over laat en nog belangrijker dat 

koptelefoons die worden gebruikt door alle leerlingen niet hygiënisch zijn. In vele huishoudens liggen 
in de la diverse oortje. Deze zijn gekregen bij bijv. telefoons of in het vliegtuig. Wij vragen u daarom 
om uw eigen kind, vanaf groep 3, een paar oortjes (of koptelefoon) mee te geven die zij in hun laadje 
kunnen bewaren. Mocht u thuis een extra paar oortjes over hebben dan kunt u deze inleveren bij de 
leerkracht voor leerlingen die deze evt. niet hebben.  
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Ouderbijdrage 2018-2019 
Wij vragen u weer de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage wordt gebruikt 
om het onderwijs aan de kinderen van de Poseidon te verrijken en activiteiten te betalen waarin de 
bekostiging vanuit de overheid niet voorziet.  Zo worden o.a. het Kerst- en Sinterklaasfeest, 
bibliotheek bezoek, kosten voor diverse uitjes en avond 4-daagse bekostigd uit de ouderbijdrage.  
 
Kinderen uit de groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis, de kinderen uit de groepen  7 en 8 gaan op 
kamp.  Let op u betaald dus ouderbijdrage en kamp of ouderbijdrage en schoolreis. 
 

 Ouderbijdrage Kamp       of schoolreis 

1ste  (oudste) kind €80 €90 €30 

2de kind €70 €90 €30 

3de kind €60 €90 €30 

etc    

 
U kunt ervoor kiezen om het bedrag voor kamp en/of schoolreis op een later moment aan ons over 
te maken.  
 
Het bedrag kunt u overmaken naar: 
Rabobank IBAN:   NL79RABO0156488345 
t.n.v.    AMOS 1 INZAKE POSEIDON 
 
Vermeld daarbij a.u.b. de voor- en achternaam van uw zoon/dochter. 
 
U kunt de factuur van de ouderbijdrage terug in het ouderportaal van Parnassys. Ouders die nog 
geen account hadden voor parnassys hebben hiervoor een mail ontvangen. Het kan zijn dat deze mail 
in de ongewenst post is beland. Mocht u niks ontvangen hebben loopt u dan gerust even langs bij 
meester Frank of Annemieke Proost van de administratie.  
 
Nieuwe schoolgids 
Bij deze mail vindt u ook onze nieuwe schoolgids voor 2018-2019. De informatie in de schoolgids is 
gelijk aan de informatie op scholen op de kaart. Op deze site vind je veelzijdige informatie over 
basisscholen en middelbare scholen en kan je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om 
een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de 
kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over 
onderwijs en resultaten. Op scholen op de kaart vindt u ook de documenten waar naar verwezen 
wordt in de schoolgids. Deze documenten zullen binnenkort ook op de Poseidon website worden 
geplaatst. https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/23048/De-
Poseidon?school=23048&presentatie=1&sortering=2  
 
 
Verkeer rond de school 
De herfst is officieel begonnen en de donkere dagen gaan weer komen. Wij merken dan dat het 
verkeer rondom de school dan toeneemt. Wij roepen alle ouders op om toch zo veel als mogelijk op 
de fiets of lopend te komen. Mocht u toch genoodzaakt zijn om met de auto te komen, houdt dan 
rekening met de fietsen en lopende kinderen.  
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Verkeersveiligheid van kinderen vraagt om aandacht, want.. 
1. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. 
Ze zijn in ontwikkeling, zowel lichamelijk (ze groeien) als geestelijk (ze 
leren). 
2. Kinderen zijn klein. 
Ze kunnen vaak niet over geparkeerde auto’s, kliko’s, bloembakken e.d. 
heenkijken. Daardoor kunnen ze onverwacht de straat op lopen. 
Kinderen zien de auto’s niet en automobilisten zien de kinderen niet. 
3. Kinderen kunnen geluiden niet goed lokaliseren. 
Waarom verkeersveiligheid van kinderen aandacht vraagt 
Kinderen horen weliswaar goed, maar ze weten vaak niet meteen uit 
welke richting het geluid komt. Bovendien kunnen ze verkeerde 

conclusies trekken uit hun waarnemingen. Bijvoorbeeld: ze zien een auto in de verte, ze horen een 
auto, maar ze beseffen niet dat het geluid dat ze horen afkomstig is van een andere auto, die uit een 
andere richting nadert. 
4. Niet alles wat een kind leert kan het meteen foutloos toepassen. 
Verkeersregels worden langzaam maar zeker geleerd. Op school en in het verkeer zelf. Kinderen 
leren pas als ze zelf toe zijn aan de informatie. Hoe vaker kinderen in aanraking komen met het 
verkeer (dus: hoe meer ze aan het verkeer deelnemen), hoe sneller ze leren. Fouten die kinderen 
daarbij maken zijn hen niet of nauwelijks aan te rekenen. Dat hoort bij hun ontwikkeling. 
5. Kinderen zijn speels; ze spelen altijd en overal. 
Niet alleen op speelplaatsen, maar ook onderweg naar school of vriendjes. Spelen is geen tijdverdrijf 
voor kinderen, maar een natuurlijke bezigheid die bij de leeftijd en de ontwikkeling van een kind 
hoort. 
6. Kinderen zijn impulsief. 
Hoe jonger hoe impulsiever. Kinderen doen dus dingen die volwassenen niet verwachten. 
7. Kinderen hebben een beperkt besef van gevaar in het verkeer.  
(Gebrek aan) praktijkervaring speelt daarbij een belangrijke rol. 
8. Kinderen hebben een langere reactietijd 
Ze hebben tijd nodig om informatie te verwerken. Bovendien kunnen 
kinderen een eenmaal begonnen beweging moeilijk aanpassen. Als tijdens 
het oversteken plotseling de omstandigheden veranderen (verkeerslicht 
springt op rood, of er komt een auto de hoek om) hebben ze de neiging om 
stil te blijven staan. De hersenen kunnen onvoldoende overweg met 
tegenstrijdige informatie. 
Dus reken er op dat: 
– kinderen onverwacht kunnen gaan oversteken. 
– kinderen geen voorrang verlenen als dat eigenlijk zou moeten. 
– kinderen in hun spel plotseling de weg op kunnen rennen. 
– fietsende kinderen onverwachts kunnen uitwijken 
– fietsende kinderen zonder richting aangeven kunnen afslaan 
– kinderen fouten maken: ze zijn niet volmaakt. 
 Bron: Veilig Verkeer Nederland 
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Kleur op school 
Kleur op school is de methode waarmee wij invulling geven aan ons oecumenisch 
karakter.  
 
Het thema voor de komende maand is:  Met vriendelijke groet. 
 
Dit thema gaat over vriendschap, over hoop en over verlangen. Over liefde en 
aardig doen in de breedste zin van het woord: liefde voor mensen, goed zijn voor 
dieren, aardig voor de wereld om je heen. Lief zijn voor elkaar, aardig doen en 
elkaar helpen. 

In de onderbouw zijn vrienden belangrijk om van te leren. Kinderen kiezen hun vriendjes uit op basis 
van wat ze allebei leuk vinden en wat ze allebei graag doen. Ze hebben vaak nog veel wisselende 
vriendjes. Sommige kleuters hebben in deze levensfase ook fantasievriendjes of zien hun 
lievelingsknuffel als hun beste vriend. 
Vanaf een jaar of acht (groep 5) gaat voor veel kinderen een wereld open. De wereld wordt groter en 
ze gaan anderen ook meer zien en gaan zich met anderen vergelijken. Omdat de wereld groter 
wordt, worden vrienden meer gekozen op basis van vertrouwen. Met wie kun je samen het beste die 
grotere wereld aan? Jongens en meisjes gaan ook minder samen spelen. 
Vanaf een jaar of tien richten vriendschappen zich nog meer op het samen kunnen praten, op 
eigenschappen die je deelt of die elkaar aanvullen. De vriendschap wordt meer op psychologische 
kenmerken als empathie, doorzettingsvermogen en innemendheid ingestoken. Het gevoel speelt 
daarbij een grotere rol. Bij meisjes zie je vaker kletsen als basis, bij jongens meer dingen samen doen 
en vooral actief. 
Vriendschappen maken en vasthouden zijn dingen die kinderen normaal gesproken leren door te 
doen. Als ze het niet zelf kunnen, kan het handig zijn om ze een handje te helpen. 
 
 
 
Belangrijke data okt/nov 
Ma 01-10-2018 informatieochtend voor nieuwe aanmeldingen 
Wo 03-10-2018 start landelijke kinderboekenweek thema vriendschap 
Ma 22-10-2018 start herfstvakantie  
Zo 28-10-2018 einde herfstvakantie 
Ma  29-10-2018 studiedag 
Vr  09-11-2018 Sint Maarten op school  
Zo  11-11-2018 Sint Maarten 
Za 17-11-2018 Aankomst Sinterklaas in Nederland 
Ma  19-11-2018 School versieren voor Sinterklaas 
Ma 19-11-2018 Start landelijke week mediawijsheid 
Di 27-11-2018 Ouderavond overgang naar VO voor ouders gr 7 en 8 en leerlingen gr 8 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

Herfstvakantie   22-10-2018 t/m 26-10-2018  

Studiedag   29-10-2018 

School tot 12.00 uur  21-12-2018 

Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 06-01-2019 

Studiedag   07-01-2019 

voorjaarsvakantie  18-02-2019 t/m 24-02-2019 

studieweek  25-02-2019 t/m 03-03-2019 

Goede vrijdag  19-04-2019 
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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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