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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2018-2019 nummer 7, maart 2019 

 

 

Lustrumfeest 

10 JAAR POSEIDON – DAT MOET GEVIERD: VRIJDAG 12 APRIL!! ☺ 
 
Komt allen, (kinderen liefst gekleed in paars en oranje), naar het 
spetterende lustrumfeest!  
De dag bestaat uit twee onderdelen, ‘s ochtends Koningsspelen en 
circus voor de leerlingen, ‘s middags feest voor iedereen (kinderen 
MET ouders/verzorgers). 
 
Koningsspelen en circus voor leerlingen (tijdens schooltijd) 
Tijdens schooluren zijn er voor de kleutergroepen circusactiviteiten van Circus Kristal georganiseerd 
en voor de groepen 3 tot en met 8 sportieve activiteiten van de Koningsspelen. Voor alle leerlingen 
wordt een speciaal ontbijt verzorgd, wilt u uw kind bord beker en bestek meegeven.  Wel moet 
iedereen zelf lunch meenemen.  Groepen 1/2 op visite gaan in andere klassen en daar ontbijten.  
(nadere info volgt in week 15). 
 
Lustrumfeest voor leerlingen met hun ouders/ verzorgers (na schooltijd van 14:00 tot 16:00 uur) 
Om 14:00 uur wordt het 10-jarig lustrumfeest muzikaal geopend voor kinderen en hun ouders. 
Iedereen is van harte welkom. Alle klassen bieden een eigen, creatieve activiteit aan, waar leerlingen 
en ouders aan deel kunnen nemen. En uiteraard is er ook voor iedereen een hapje en een drankje!   
 
Programma, strippenkaart & ouderhulp 
Het definitieve programma wordt in week 15 apart aan jullie gemaild. Leerlingen krijgen op de dag 
zelf een strippenkaart en consumptiebonnen voor de verschillende activiteiten, hapjes en drankjes. 
Ouders die zich hebben op gegeven om te helpen, ontvangen een persoonlijk bericht met meer 
informatie betreft hun inzet. Als je je nog wil opgeven om ergens bij te helpen kan dat via 
Oudercom.Poseidon@amosonderwijs.nl 
 
Opgeven voor taartenwedstrijd & open podium: vóór maandag 8 april 
Er zijn twee programmaonderdelen waar kinderen zich van tevoren voor moeten opgeven: 
1. Een taartenwedstrijd  
2. Het open podium - waar je je talent kunt tonen.  
Hiervoor graag opgeven bij je leerkracht vóór vrijdag 5 april! 
 
Het Poseidonlied 
Tijdens de opening van het lustrumfeest wordt het Poseidonlied gezongen, dit lied is bij opening van 
het nieuwe gebouw geschreven door twee van onze leerlingen met hun ouders.  De tekst is als 
bijlage van deze Post opgenomen, zodat iedereen alvast kan oefenen! 
 
Team en oudercommissie kijken erg uit naar 12 april, wij hopen jullie ook!! 
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Wie bakt de mooiste verjaarstaart? 
Vorig jaar bakten 12 jonge bakkertjes de prachtigste taarten voor het zomerfeest op 6 juli 

Taarten in de vorm van discoballen, een hamburger, een varken en zelfs één van een tuin! ☺ 

   

Hierbij dagen wij alle leerlingen van Poseidon uit om de mooiste lustrumtaart te bakken!!! 
De mooiste taart wordt gekozen door het plakken van  een stickertje bij de foto van je favoriete taart 
en uiteraard mogen alle aanwezigen een stukje taart proeven! Hartige taarten zijn dit keer ook van 
harte welkom.  
Wil je meedoen aan deze wedstrijd? Laat dan  vóór vrijdag 5 april via 
Oudercom.Poseidon@amosonderwijs.nl weten welk soort taart je bakt. De taarten kunnen vrijdag 12 
april tussen 12:45 en 13:00 uur worden af gegeven bij het ‘taart lokaal’ (locatie volgt) – samen met 
een kaartje met de ingrediënten  (graag extra aandacht voor noten/ gluten/ halal/ vega) én een 
uitgeprinte foto van de taart (Als je geen fotoprintje mee kunt brengen, maken wij die voor je – zorg 
dan wel dat je op tijd bent met je taart). 
De taart met de meeste stickers is de winnaar! Op woensdag 17 april wordt de winnaar bekend 
gemaakt. Deze jonge bakker wordt verrast tijdens de les met een bos bloemen, een wisselbeker voor 
beste bakker van het jaar én uiteraard eeuwige roem! 
Dus meld je aan en word bakker van het jaar! 
 
 
 
Belangrijke data april/mei 
 

dag Datum tijd wie Wie  

do 04-04-2019 19:30-21:00 unIQ Jaarlijkse ouderavond voor unIQ groepen 

vr 12-04-2019 08:30-16:00  gr 1 t/m7 Lustrumfeest Poseidon 

ma 15-04-2019 09.00  informatieochtend nieuwe ouders 

di 16-04-2019  gr 8 Centrale eindtoets groep 8 

wo  17-04-2019  gr 8 Centrale eindtoets groep 8 

do 18-04-2019  gr 1 t/m 8 Paasontbijt  

vr  19-04-2019  gr 1 t/m 8 Goede vrijdag start Meivakantie 

zo  05-05-2019  gr 1 t/m 8 Einde meivakantie 

ma 06-05-2019   gr 7 en 8 Kamp groep 7 en 8 

di 07-05-2019  gr 7 en 8 Kamp groep 7 en 8 

wo 08-05-2019  gr 7 en 8 Kamp groep 7 en 8 

Do 09-05-2019  gr 7 en 8 Kinderen groep 7 en 8 vrij (uitrusten) 

Di 14-05-2019  ouders 1/2 Koffieochtend 

ma 24-05-2019 09.00  informatieochtend nieuwe ouders 

Do 30-05-2019  gr 1 t/m 8  Hemelvaart weekend - school gesloten 

Vr  31-05-2019  gr 1 t/m 8 Hemelvaart weekend - school gesloten 
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

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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