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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2019-2020 nummer 2,   oktober 2019 

 
 
Dalton 

De Poseidon is een Daltonschool. We nemen u de komende nieuwsbrieven graag mee in 
de visie achter het daltononderwijs. Deze nieuwsbrief staat de tweede kernwaarde, 
samenwerken, centraal. 
 

Onze school is een gemeenschap waarin we rekening 
met elkaar willen houden. Kinderen leren oog en oor te 
hebben voor elkaars en eigen kwaliteiten (en 
ontwikkelpunten). Bovendien leren ze onderlinge 
verschillen te respecteren en waarderen. Iedereen 
moet immers, vroeg of laat, met verschillende soorten 
mensen kunnen omgaan, leven en (samen)werken. 
 

De coöperatieve (samen)werkvormen die dagelijks worden ingezet, bevorderen de 
betrokkenheid van alle deelnemende leerlingen. Mede daardoor gaat van de samenwerking 
tussen de leerlingen een activerende werking uit.  
 

Samenwerken gaat niet vanzelf. Samenwerken moet worden 
aangeleerd en kinderen kunnen zich hier in ontwikkelen. Verschillende 
niveaus kunnen naast elkaar worden ingezet wanneer kinderen zich 
ontwikkelen.  

 
Hieronder wordt de opbouw van het samenwerken toegelicht: 
Niveau 1: Zelfstandig kunnen werken. 
Niveau 2: Samenwerken aan een gesloten opdracht met vaststaand eindresultaat.  
Niveau 3: Samenwerken aan een gesloten opdracht die je alleen kunt volbrengen als ook 
iedereen een bijdrage levert (gedeelde verantwoordelijkheid). Iedereen kan vanuit zijn eigen 
rol een bijdrage leveren de bijdrage hoeft niet gelijkwaardig te zijn.  
Niveau 4: Samenwerken aan een meer open opdracht, naast de gedeelde 
verantwoordelijkheid  nemen ze ook beslissingen op inhoud, proces en 
product gezamenlijk. Je hoeft niet gelijktijdig actie te zijn je kun ook na 
elkaar werken aan een product.  
 

Nieuwe ouder- en kindadviseur  
 Vanaf heden is er vanuit het  ouder- en kindcentrum (OKT) een nieuwe ouder- en 
kind adviseur aan de school gekoppeld. Haar naam is Rosa Reitsema. In de bijlage 

stelt zij zich verder aan u voor.  
 

 

  
 
 

Iemand neemt het 
voortouw.  

De baas spelen of 
effectief samenwerken? 

Iemand helpen met 
rekenen. 

Zonde van de tijd of een 
vorm van samenwerken? 
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Avond 4-daagse  
Het bestuur van de Avond4daagse IJburg is op zoek naar organisatietalent. Na vele jaren 
een fantastisch evenement georganiseerd te hebben, willen drie leden van de 
organisatiecommissie nu het stokje overdragen aan een nieuwe generatie. Om een 10e 
editie te kunnen organiseren, zijn er dus minimaal drie vrijwilligers nodig die voor de 
wandelaars (dit jaar zo’n 1600 kinderen excl. begeleiding) een prachtige avond4daagse 

willen organiseren. De gehele vacaturetekst vind je 
hier: https://www.avond4daagseijburg.nl/news/392/help_jij_mee_organisatietalenten_avond4daags
e_ijburg_gezocht.html  
  
 

Strandbalwedstrijd 
We hebben genoten van de leuke gemailde, getwitterde of op insta geplaatste foto’s. 
Hieronder ziet u de winnaars van de wedstrijd. Zij zullen allemaal volgende week hun prijs 
uitgereikt krijgen.  

 
Bericht van de Oudercommissie 
Aan het eind van afgelopen schooljaar hebben we gevraagd een enquete in te vullen met betrekking 
tot de activiteiten op de Poseidon. Hartelijk dank voor het invullen en mee denken!  
Uit de enquete kwam naar voren dat een aantal ouders/verzorgers meer betrokken willen zijn bij de 
organisatie van activiteiten. Fijn om te horen want de hulp van ouders/verzorgers is hard nodig! 
Indien u uw persoonsgegevens heeft ingevuld zult u per email benaderd worden. Een aantal 
ouders/verzorgers heeft dit niet gedaan en we kunnen alle hulp gebruiken dus daarom nogmaals 
hierbij: 
Vacature OC leden: 
Lijkt het je leuk mee te denken en te helpen met organiseren van activiteiten op school en lid te 
worden van de oudercommissie? Reageer dan nu via oudercom.poseidon@amosonderwijs.nl 
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Ondersteuning OC: 
Voor Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse, Sportdag, Koningsspelen en het Zomerfeest zoeken we 
ouders/verzorgers die betrokken willen zijn bij de organisatie door: 
A. Een activiteit als het ware te ‘adopteren’ (geen OC lid wil zijn maar wel nauw betrokken wilt zijn) 
B. Op de dag zelf wilt helpen 
C. Vooraf (o.a. versieren) of achteraf (o.a. opruimen) wilt helpen 
Indien je je nu al wilt opgeven hiervoor mail dan: naam / emailadres / telefoonnummer /gewenste 
activiteit / wijze van inzet naar oudercom.poseidon@amosonderwijs.nl 
Bedankt! 
Kimberley stopt als OC-lid en wil het stokje overdragen aan iemand anders. We danken Kimberley 
hartelijk voor haar inzet als OC-lid afgelopen jaar!  
Kalender 
 

Activiteit Onderdeel Datum Tijd  

Kinderboekenweek Kinderboeken markt in aula Woensdag 02-10-2019 14:00 tot 15:00 uur 

Sint Maarten    Maandag 11-11-2019   

Nationaal 
schoolontbijt 

  Maandag 18-11-2019 08:30 tot 09:30 uur 

Sinterklaas Versieren school Donderdag 14-11-2019 08:30 tot 16:00 uur  

  Versieren gymlokaal  Dinsdag 3-12-2019 14:00 - 16:00 uur  

  Sinterklaasviering Woensdag 4-12-2019 Gehele dag  

  Versiering verwijderen Vrijdag 6-12-2019 08:30 - 16:00 uur 

Kerst  Versieren school Vrijdag 6-12-2019 08:30 - 16:00 uur 

  Kerst activiteit Donderdag 19-12-2019 Tussen 08:30 - 14:00 
uur  

  Kerstdiner  Donderdag 19-12-2019 17:15 tot 18:30 uur   

  Kerstborrel ouders  Donderdag 19-12-2019 17:30 tot 18:30 uur 

  Versiering verwijderen  Vrijdag 20-12-2019 08:30 tot 13:00 uur 

Pasen  Paasontbijt  Week 15   

Koningsspelen    Vrijdag 17-04-2020 08:30 tot 14:00 uur 

Avondvierdaagse   Dinsdag 26-05-2020 t/m vrijdag 29-05-
2020 

 

Zomerfeest    Vrijdag 19-06-2020 14:00 tot 16:00 uur 

Sportdag   Vrijdag 26-06-2020 08:30 tot 14:00 uur 

 
Kleur op school 

Om onze oecumenische identiteit vorm te geven werken wij vanuit de methode 
kleur. De komende maand staat het thema op avontuur centraal. 

 
De wereld om je heen ontdekken is een groot avontuur. Door te onderzoeken en 
ontdekken beleven kinderen steeds weer nieuwe ervaringen, waardoor ze leren 
over de wereld om zich heen. Met de kinderen gaan we op zoek naar avonturen en 
ontdekken we de betekenis van op avontuur gaan.  
  

In de lessen van Kleur op school gaan we in deze periode op avontuur. Op reis met de trein, te voet, 
een vliegend tapijt, op ons skatebord of met een ruimteschip. We hoeven niet eens echt op reis te 
gaan. Avonturen kun je ook in gedachten beleven, met zo veel fantasie als je wilt. Het maakt niet uit 
waarmee of waarheen we gaan reizen. Maar avonturen zullen we beleven!   
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Het leven als avontuur In ons leven beleven we vele avonturen. Misschien wel dagelijks. Op school, 
thuis, in het bos, in de lucht, onder water. En natuurlijk gaan we ook op zoek naar avontuur in onze 
gedachten. In de lessen reiken we avonturen aan die kinderen laten zien welke betekenissen er zijn 
van avontuur. Wat maakt iets tot een avontuur? Zijn er ook saaie avonturen of is een avontuur altijd 
spannend?  Avonturen zijn overal te vinden. In levensbeschouwelijke zin helpen avonturen ons om 
betekenissen te ontdekken; betekenissen van de dingen om ons heen.  
  
Sociaal-emotioneel Avonturen beleef je met al je zintuigen. Met je hoofd, hart en handen. Avonturen 
beleef je alleen of met anderen. De beleving  is voor iedereen anders. Avonturen is zelfs een 
werkwoord! Het is dus een actief woord. ‘Je moeten het maar avonturen’, zeggen we dan. Onderga 
je een avontuur of heb je er zelf invloed op?  Bij een avontuur kunnen veel gevoelens horen. Alle 
gevoelens eigenlijk: bang, boos, blij … en sommige avonturen maken verdrietig. Hoe ga je om met die 
gevoelens? Hoe help je elkaar daarbij? Deze sociaal-emotionele aspecten van het thema komen in de 
lessen terug.  
  
Ontdekkingstocht en loslaten Voor jonge kinderen is het dagelijkse leven al vaak een groot avontuur. 
Ze ontdekken elke dag nieuwe dingen om zich heen. Vol verwachting kijken ze naar de 
mogelijkheden die de wereld om hen heen biedt. Een avontuur kunnen ze vinden in een grote 
kartonnen doos of in de speeltuin om de hoek. En uiteraard ook in hun fantasie.  
  
Kinderboekenweek 2019: Reis mee! De lessen in de thema van Kleur op school sluiten ook prima aan 
op de Kinderboekenweek.  

 
 
Bijzondere dagen 2019-2020 (wat aangevuld/gewijzigd is staat in het paars)  

Dag  Datum Tijd  Wie  Wat 
Vr  18-10-2019  gr 1 t/m 8 Studiedag  - school gesloten 

 21-10-2019 
t/m  
27-10-2019 

 gr 1 t/m 8 Herfsttvakantie  

Di 5-11-2019 08:30-
09:30 

gr 1 t/m 8 Nationaal schoolontbijt 

Vr  8-11-2019  gr 1 t/m 8 Studiedag  - school gesloten 

wo 04-12-2019 08:30-
14:00 

gr 1 t/m 8 Sinterklaasfeest  

Vr  06-12-2019 08:30- 
10:30 

gr 1 t/m 8 “Uitslaapochtend” tot 10:30 noteren wij geen 
absenten 

Do 19-12-2019 17:15- 
18:30 

gr 1 t/m 8 Kerstdiner 

Vr  20-12-2019 12:00 gr 1 t/m 8 School tot 12:00 uur 

 23-12-2019 
t/m  
05-01-2020 

 gr 1 t/m 8 Kerstvakantie 

 17-02-2020 
t/m  
23-02-2020 

 gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

ma 
di 

24-02-2020  
25- 02-2020 

 gr 1 t/m 8 Studie tweedaagse – school gesloten 

ma  13-04-2020  gr 1 t/m 8 Tweede paasdag – school gesloten 

 27-04-2020 
t/m  

 gr 1 t/m 8 Meivakantie  
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10-05-2020 

wo 20-05-2020  gr 1 t/m 8 Studiedag – school gesloten 

do 
vr  

21-05-2020 
22-05-2020 

 gr 1 t/m 8 Hemelvaart weekend 

ma  01-06-2020  gr 1 t/m 8 Tweede pinksterdag 

di 
wo 

02-06-2020  
03-06-2020 

 gr 1 t/m 8 Studie tweedaagse – school gesloten 

Vr 03-07-2020 12.00 gr 1 t/m 8 School tot 12.00 uur 

 06-07-2020 
t/m  
16-08-2020 

 gr 1 t/m 8 Zomervakantie 

 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Studiedag  18-10-2019 
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 27-10-2019 
Studiedag  08-11-2019 
Herfstvakantie 23-12-2019 t/m 05-01-2020  
Voorjaarsvakantie  17-02-2020 t/m 23-02-2020 
Studie tweedaagse 24-02-2020 t/m 25- 02-2020 
Tweede paasdag 13-04-2020 
Meivakantie  27-04-2020 t/m 10-05-2020 
Studiedag  20-05-2020 
Hemelvaart weekend 21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede pinksterdag 01-06-2020 
Studie tweedaagse 02-06-2020 t/m 03-06-2020 
Zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020 
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