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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2016-2017 nummer 2, sept 2016  

 
 
Oudergesprekken 
De komende ronde gesprekken is zonder kinderen erbij. U kunt zich vanaf vanavond digitaal 
intekenen. Vanwege de CAO zijn wij beperkt in het aantal ouderavonden dat we kunnen organiseren 
het betekent dan ook dat alle oudergesprekken ’s middags zijn.  Voor ouders met 3 kinderen of meer 
gaat de inschrijving om 18.00 uur open. Voor alle andere ouders om 19.00 uur. U kunt eenvoudig 
inloggen via de app door op het menu links bovenin te klikken en dan ‘plan een gesprek’ te kiezen. U 
kunt ook naar de website gaan of op onderstaande link drukken. U logt in met de voornaam en 
geboortedatum van uw kind.  https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=611194 

 
App 
Graag willen wij de Poseidon app gebruiken als belangrijk communicatiemiddel met u. Het is daarom 
belangrijk dat u deze download. Zorg dat u hem heeft voordat u belangrijke informatie misloopt. Hij 
is te downloaden in de google playstore en de appstore. Via de App kunt u vanaf vanavond 
inschrijven voor de oudergesprekken.  

 
 

Wisselbeker 
Wij vinden het als directie belangrijk om in gesprek te gaan met ouders en feedback 
te krijgen over het onderwijs op de Poseidon.  
Wij hebben daarvoor een leuke manier bedacht. Er zijn 3 
koffiemokken uitgedeeld, één in de onderbouw, één in de 

middenbouw en één in de bovenbouw. Als u de beker van een andere ouder 
krijgt vinden wij het leuk als u een afspraak met ons maakt. Wij praten dan 
met u over uw ervaringen en de ervaringen van uw kind bij ons op school. 
Het is de bedoeling dat ouders de beker zelf onderling doorgeven.  
 
Ouderportaal Parnassys 

De volgende module van het ouderportaal staat klaar om te gaan openstellen. Voor deze 
module is echter toestemming vanuit u als ouder nodig. Veel ouders vinden het prettig om 
adresgegevens en het e-mailadres van andere ouders uit de klas te hebben. Wij mogen deze 

gegevens echter alleen verstrekken wanneer u daar toestemming voor geeft. Het geven van 
toestemming gaat per gezin, uw oudste kind krijgt de brief mee.  De toestemmingsvraag komt vanuit 
school éénmalig in de school loopbaan. Wanneer u na verloop van tijd deze toestemming wilt 
wijzigen kunt u het formulier downloaden op onze site en inleveren bij de administratie. Het 
toestemmingsformulier zit ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
Deze brief kunt u inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind.  
 
 
Gym 
Op dit moment krijgen alle groepen 1 uur gym per week. Doordat wij de school delen met de 
Archipel hebben wij maar 3 dagen beschikking over de gymzaal. Graag zouden wij de leerlingen meer 
gymles willen geven. Wij zijn op dit moment samen met ons bestuur aan het onderzoeken of er 
elders op IJburg een mogelijkheid bestaat om gebruik te kunnen maken van de extra gymzalen.  
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Kinderboekenweek: 'Voor altijd jong!' 
De Kinderboekenweek komt er weer aan, dit jaar met het thema: 
voor altijd jong!  
Op 5 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend en dat zal ook 
op de Poseidon niet ongemerkt voorbij gaan. Alle kinderen mogen 
verkleed naar school komen in een out-fit die past bij het 
thema. Denk aan verkleden als baby, peuter, kleuter, tijdmachine, 
dinosaurus je kunt het zo gek maken als je wilt maar ook als oma 
of opa gaan is natuurlijk helemaal passend. In elke klas zal er op 5 oktober een opa of oma voorlezen 
uit een verhaal van vroeger zodat zij zich weer even helemaal jong voelen. 
  
Na de opening zal er deze week veel gelezen worden in de klassen uit de boeken die speciaal zijn 
geselecteerd bij het thema 'voor altijd jong'. Ook het creatieve circuit op 11 en 13 oktober sluit aan 
op het thema. Naast verschillende voorleesrondes, waarbij bovenbouwleerlingen voorlezen in de 
onderbouw wordt er ook een voorleeswedstrijd gehouden waarvan de winnaars op 12 oktober aan 
de hele verdieping mogen voorlezen. We sluiten af met het kinderenvoorkinderen lied uit volle 
borst!  De kleuters sluiten op 12 oktober de Kinderboekenweek af met een boekenruilmarkt. Kleuters 
mogen al de hele week hun oude boeken inleveren bij de leerkracht en krijgen daarvoor bonnen 
retour die ze kunnen inleveren op de boekenruilmarkt. 
  
Wil je alvast het lied met bijpassende danspassen oefenen? Ga naar de site van kinderen voor 
kinderen! 
http://www.kinderboekenweek.nl/ 
 
 
Uitslag oudertevredenheidpeiling 2016 
 
Top 10 plus punten 

1. Mate waarin de leerkracht naar ouders luistert 

2. Inzet en motivatie van de leerkracht 

3. Vakbekwaamheid van de leerkracht 

4. Speelmogelijkheden op het plein 

5. Omgang van de leerkracht met de leerlingen  

6. Aandacht voor uitstapjes en excursies 

7. Huidige schooltijden 

8. Omgang van de kinderen onderling 

9. Veiligheid op het schoolplein 

10. Sfeer en inrichting van de gebouwen 

Wij zijn blij en trots om te zien dat de tevredenheid over de leerkrachten erg hoog is. Wij zien zelf 
ook dat de Poseidon beschikt over een uitzonderlijk goed team van leerkrachten. De leerkrachten 
maken hier dagelijks het verschil voor de kinderen. 
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Top 10 verbeterpunten 

1. Veiligheid op weg naar school 

2. Informatievoorziening binnen de school 

3. Hygiëne en netheid binnen de school 

4. Aandacht voor werken met de computer 

5. Aandacht voor creatieve vakken 

6. Informatie voorziening over het kind 

7. Rust en orde in de klas 

8. Opvang bij afwezigheid van leerkracht 

9. Website 

10. Aandacht voor goede prestaties  

 
Op de informatiemarkt hebben wij uitgelegd welke acties wij hebben uitgezet naar aanleiding van de 
verbeterpunten die in de tevredenheidspeiling zijn genoemd. Gelukkig waren de meeste van deze 
verbeterpunten geen verrassing en in een aantal gevallen hadden wij al acties ingezet om te 
verbeteren. Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en 
verbeterpunten.  
In de bijlage vindt u een samenvatting van de uitslag.  
 
 
Veiligheid op weg naar school 
Zoals u hierboven kunt lezen is veiligheid op weg naar school het meest 
genoemde verbeterpunt. De ouders zijn het belangrijkste verkeer om de 
school en zijn dus van grote invloed. Kinderen blijven onvoorspelbare 
verkeersdeelnemers u zult als ouders dus extra alert moeten zijn en bij 
voorkeur ook alleen op de fiets of lopend naar school komen. En 
wanneer dat niet mogelijk is de auto een straat verderop parkeren.  
 
Als school is onze directe invloed wat beperkter maar ook wij spannen 
ons hiervoor in. Wij hebben met de 3 scholen de handen ineen geslagen 
en proberen aan alle kanten om de situatie voor alle kinderen veiliger te 
maken. Vorig jaar september hebben wij na veel aandringen voor het 
eerst een ronde gelopen met mensen van de gemeente. Wij hebben 
aangegeven welke knelpunten wij als school ervaren. Onze voornaamste boodschap aan de 
gemeente was maak het veiliger, jullie hebben de verkeersexperts wij niet.   
Helaas liet de gemeente het keer op keer afweten en kregen wij geen antwoord op onze vragen en 
verzoeken of waren er toezeggingen die niet nagekomen zijn. Na het afzeggen van de ouderavond 
lijkt er beweging te komen en hebben wij nu de toezegging dat er in de herfstvakantie aanpassingen 
gedaan gaan worden i.h.k.v. de veiligheid. Wij wachten het met spanning af.  
Na de herfstvakantie hebben wij in elk geval een verkeersweek gepland. Over de inhoud van deze 
week wordt u geïnformeerd via de app.  
 
S.E.-dag 
Na een heerlijke vakantie is het nieuwe schooljaar ook voor S.E. Dag van start gegaan. Tijdens de 
zomervakantie zijn er een aantal leuke nieuwe dagprogramma’s ontwikkeld.  
Wij staan te popelen om gedurende het schooljaar 2016-2017 ‘S.E. Dagen’ te organiseren voor de 
leerlingen van de Poseidon tijdens de studiedagen/weken! 
 
Voor de ouders die nog niet met ons bekend zijn: S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) biedt tijdens 
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studiedagen opvang voor de leerlingen van de Poseidon (in het schoolgebouw van de Poseidon), met 
een alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'. 

*Kinderen hebben een ontzettend leuke dag 
*Opvang tijdens studiedagen is geregeld 

   
 
 

Meer informatie over de ‘S.E. Dagen’, thema’s en activiteiten vindt u op de website www.sedag.nl of 
in de flyer. 
 
Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten van deelname aan één 'S.E. Dag' zijn €26,50 per 
kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%.  
1e kind €26,50  
2e kind €22,50 
3e kind €19,- 
 
‘S.E. Dagen’ op de Poseidon schooljaar 2016-2017: 
-Vrijdag 14 oktober: Thema ‘Science’ 
‘S.E. WEEK’ maandag 27 februari t/m 3 maart 
-‘S.E. WEEK’ maandag 1 t/m 5 mei 
  *Opgeven voor losse dagen is mogelijk! 
  *Minimaal aantal deelnemers voor een ‘S.E. Week’ is 10 kinderen per leeftijdsgroep 
-Maandag 26 juni 
 
De eerstvolgende ‘S.E. Dag’/studiedag die op de planning staat is vrijdag 14 oktober. Het thema is 
‘science’ en de kinderen gaan onder andere allerlei proefjes zelf uitvoeren.  
Een ontzettend leuke dag waarbij de kinderen de hele dag heerlijk aan het experimenteren zijn! 
 
U kunt zich nu al inschrijven! www.sedag.nl 
 
 
Belangrijke data in september  
woensdag  05-10-2016    start kinderboekenweek 
donderdag  06-10-2016 09.00   informatieochtend nieuwe aanmeldingen 
maandag 10-10-2016 14.30-16.30 oudergesprekken diverse groepen 
dinsdag  11-10-2016 12.30-13.30 creatief circuit groep 1 t/m 4 
dinsdag  11-10-2016 14.30-16.30 oudergesprekken diverse groepen 
woensdag 12-10-2016 14.30-16.30 oudergesprekken diverse groepen 
donderdag 13-10-2016 14.30-16.30 oudergesprekken diverse groepen  
donderdag 13-10-2016 12.30-13.30 creatief circuit groep 1 t/m 4 
vrijdag  14-10-2016   studiedag 
ma t/m vr 17-10-2016 t/m 21-10-2016 herfstvakantie 
Ma t/m vr  24-10-2016 t/m 28-10-2016 verkeersweek  
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Vakantie en studiedagen schooljaar 2016-2017 
Studiedag   14 oktober 2016 
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016 
Halve dag 23 december 2016 tot 12.00 uur school 
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 3 maart2016 
Goede Vrijdag 14 april 2017 
2e Paasdag 17 april 2017 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 
Hemelvaart 25 mei 2017 
Vrije dag 26 mei 2017  
2e Pinksterdag 5 juni 2017 
Studiedag 26 juni 2017 
Halve dag 21 juli 2017 tot 12.00 uur school (groep 8 en 8U hele dag vrij)  
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2017 
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