Poseidon post
Samen maken we het meer!

Schooljaar 2016-2017 nummer 1, sept 2016
Nieuws uit het team
In de zomervakantie zijn 3 leerkrachten bevallen. Juf Ellis is bevallen van een dochter Floor, juf Emma
is bevallen van een zoon Jack en juf Sanne is bevallen van een zoon Mick. Alle moeders en baby’s
maken het goed en genieten van hun verlof.
Nieuwe schooljaar
Wij zijn blij om te zien dat de kinderen weer gezond en uitgerust terug zijn gekomen van vakantie.
Ook dit jaar gaan wij met het gehele Poseidon team er weer een mooi jaar van maken voor de
kinderen, ouders en team. Wij zijn in de groep 3 t/m 8 gestart met nieuwe methoden voor taal en
spelling.
In de groepen 3 is gestart met de vernieuwde versie van Veilig
Leren Lezen. De nieuwe didactische keuzes van de Veilig leren
lezen kim-versie zijn gebaseerd op internationaal
wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Op systematische wijze leren kinderen sneller
nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht
voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taalleesontwikkeling.
In de groepen 4 t/m 8 werken we vanaf nu met een nieuwe methode voor
spelling en taal. Veelvuldig werd in de leerling tevredenheidspeiling
aangegeven dat kinderen niet tevreden waren over het taal en
spellingsonderwijs, ook de leerkrachten onderschreven dit. Wij zijn daarom opzoek gegaan naar een
methode die passend is voor zowel de reguliere - als de unIQ groepen. Uiteindelijk is na het geven
van diverse proeflessen en vooronderzoek door een aantal teamleden de methode Staal gekozen.
Staal gaat uit van de dagelijkste realiteit. Alle bronnen zijn levensecht en alle opdrachten zijn
functioneel. Zo zien de kinderen de betekenis van taal in hun dagelijks leven. En dat motiveert!
Ouderavond
Volgende week hebben wij op dinsdag 6 september de jaarlijkse ouderinformatieavond.
Wij hebben gekozen om de avond anders in te richt dan voorgaande jaren. De avond bestaat uit
twee delen. Het eerste deel van 18.30 uur t/m +/- 19.15 uur is er een informatiemarkt. Op deze
“markt” geven de teamleden informatie over verschillende onderwerpen. Ze vertellen wat er vorig
jaar is gebeurt en/of wat er dit jaar staat te gebeuren.
De volgende kramen zullen er zijn:
o SE-dagen
o interne begeleiding en passend onderwijs
o nieuwe media
o Dalton
o plusaanbod
o Amos unIQ
o bewegingsonderwijs/kleutergym
o cultuuraanbod
o ouderbetrokkenheid.
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Het tweede deel is zoals u van ons gewent bent in de groepen. U kunt ervoor kiezen om één of twee
groepen te bezoeken en kennis te maken met de leerkrachten.
Wij hopen alle ouders te zien!

Gevonden voorwerpen
Op de ouderavond zullen de gevonden voorwerpen nog één keer boven in de
gymzaal uitgestald worden voordat zij naar een goed doel zullen gaan. Er ligt
echt ontzettend veel dus de kans is groot dat er iets van uw kind tussen zit.

Gym rooster
Maandag
Tijd
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
12.00-13.00
13.00-14.00

Groep
3a
3B
4a
4b
5a

Woensdag
Tijd
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
12.00-13.00
13.00-14.00

Groep
4c
5b
4/5 uniq
6a
5/6 uniq

Donderdag
Tijd
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
12.00-13.00
13.00-14.00

Groep
6B
7
7/8 uniq
8
MRT

Ouder- en kindadviseur
Mijn naam is Manon van der Kraan. Sinds 2015 werk ik met veel plezier als Ouder- en Kindadviseur
op de Poseidon en in uw wijk. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en
opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven
om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na schooltijd te vinden. We kijken
samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is,
maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training.
Als Ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam IJburg/Zeeburgereiland.
Ik ben onafhankelijk van school en maak geen deel uit van het schoolteam. Als ouders het goed
vinden werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. Om
goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik elke maandag van 8.30 tot 12:00 uur
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spreekuur op school*. Op de begane grond in het hoofdgebouw tegenover groep 3, is de kamer waar
u mij dan kunt vinden. Mocht dat niet uitkomen of wilt u liever niet op school afspreken, dan kan dat
natuurlijk ook. U kunt mij telefonisch bereiken op 06-33315278 of via de mail:
m.vanderkraan@oktamsterdam.nl
Meer informatie kunt u vinden op: www.oktamsterdam.nl
* met uitzondering van: 3 en 10 oktober 2016 7 november 2016

Leraren te kort
Al jaren wordt er in onderwijsland gesproken over het aankomende leraren tekort. Vorig jaar in de
wintermaanden kregen scholen in de Randstad en dus ook op de Poseidon daar “ineens” mee te
maken. Wij hebben ons uiterste best gedaan om steeds vervangers of invallers te vinden om de
groepen te bemannen. Soms lukte dat wel en soms ook niet. Wij hebben de samenwerking gezocht
met diverse onderwijsuitzendbureau ’s ook deze konden niet altijd een vervanger regelen en zelfs de
landelijke media gehaald met onze zoektocht. Ook de kwaliteit van de kortdurende invallers die door
de diverse invalpools werden geleverd is niet altijd van een niveau dat wij op de Poseidon gewend
zijn en dat geeft onrust in de groep maar ook in de school.
Wij hebben ook gekozen voor aanpassing van ons beleid rondom ziekte of afwezigheid van
leerkrachten. Voor kortdurende ziekte vervanging zullen wij geen invallers van buitenaf meer
aantrekken. Indien mogelijk één van onze eigen teamleden de groep overnemen of zullen we de
kinderen verdelen over de andere groepen. De kinderen worden zo veel mogelijk verdeeld in vaste
tweetallen en een vaste groep.

Aanmelden oudercommissie
Wilt u meedenken over het Sinterklaas, kerst zomerfeest of andere activiteiten?
Meldt u dan bij de oudercommissie. Dit mag via info@deposeidon.nl of klik in de app op contact. U
mag zo ook aanmelden voor één van de onderdelen.

Ontdek de Natuur!
Vanaf donderdag 1 september tot aan de herfstvakantie kunnen
kinderen op IJburg meedoen aan Natuurclub ‘Ontdek de Natuur!’.
Op 7 donderdagen tussen 15:30 en 17:00 uur nemen Lisa en Karen
van Ecokids de kinderen mee op ontdekkingstocht in het Diemerpark.
Wil je vuur leren maken, beestjes zoeken, een speurtocht doen en
nog veel meer de natuur ervaren? Kom dan naar de Willibrordschool
aan de Diemerparklaan 11. Iedere donderdag vanaf 15:30 uur.
Deelname is gratis!
Voor meer informatie:
Karen van ’t Padje (Ecokids) – 06-42514888
Lisa Romang (Ecokids) – 06-21461092
Dorien Visser (Adviseur basisvoorzieningen jeugdwelzijn & integrale aanpak jeugd IJburg) – 0619276989
S.E.-Dagen
Na een heerlijke vakantie is het nieuwe schooljaar ook voor S.E. Dag van start gegaan. Tijdens de
zomervakantie zijn er een aantal ontzettend leuke nieuwe dagprogramma’s ontwikkeld.
Wij staan te poppelen om gedurende schooljaar 2016-2017 ‘S.E. Dagen’ te organiseren voor de
leerlingen van de Poseidon tijdens de studiedagen/weken!
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Voor de ouders die nog niet met ons bekend zijn: S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) biedt tijdens
studiedagen opvang voor de leerlingen van de Poseidon (in het schoolgebouw van de Poseidon), met
een leuk 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 of in de flyer.
Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten
van deelname aan één 'S.E. Dag' zijn €26,50 euro per
kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van
15%. 1e kind €26,50 euro, 2e kind €22,50 euro en 3e
kind €19,- euro.
‘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
*Mogelijkheid om voor zowel de hele week dan wel losse dagen in te schrijven
-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.
Meer informatie en inschrijven? www.sedag.nl

Definitieve groepsbezetting
onderbouw
Groep
leerkracht
Groep ½ A Sara Combee
Karin Smit* (Els Aarts)
Groep ½ B Ilse Dieters
Karin Smit* (Sanne Griffioen)
Groep ½ C Winnie Hoogveld * (Anita Nino)
Els Aarts
Groep ½ D Joelle van der Sluijs
Groep ½ E Larissa Wagener
Els Aarts
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Groep
Groep 3A

leerkracht
Sonja Nunnink
Esther van de Voort
Noeki Zonneveld* (Ellis Meyer)
Jeltske van der Wal
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Nadia Acherrat
Lynet ten Pas* (Nadia Acherrat)
Groep 4B
Sophie Lier
Groep 4C
Karima el Mahdioui
Rosalie Pieters* (Emma op het Veld)
Groep 4/5U Roos Schouw
Esther van de Voort
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bovenbouw
Groep
leerkracht
Groep 5A
Jany Veldstra
Kevin Buijs * (Jany Veldstra)
Groep 5B
Johanneke van de Burgt
Noeki Zonneveld * (Emma op het veld)
Groep 6A
Nynke Wouda
Pieter Venema
Groep 6B
Tiba Onstenk
Groep 5/6U Tim Jansen
Larissa Wagener (om de week)
Groep 7
Ruth Halbe
Groep 8
Linda Jonk
Groep 7/8U Aiko Letschert
Pieter Venema
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ma di
wo

Ondersteunend personeel
functie
IB
IB
Vakleerkracht gym
Conciërge
Administratief medewerker
Onderwijsassistent
Directeur
Locatieleider
Henny van Kranen
Odetta Otten
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Groep 3B
Groep 4A

naam
Aiko Letschert
Donate Hofstra
Jip van Es
Frank Fokker * (Stef Jacobs)
Annemieke Proost
Christina Negroiu
Annemieke van der Groen
Dana Bruins
Ict-er
Ondersteunend conciërge
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*Er zijn bij de start van het schooljaar een aantal teamleden afwezig door verlof of herstellende van ziekte. Deze
teamleden zullen naar verwachting gedurende het schooljaar terugkomen. Het reguliere teamlid staat
tussenhaakjes genoemd. De vervanger staat als eerst genoemd met een sterretje.
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Belangrijke data in september
maandag
05-09-2016
dinsdag
06-09-2016
18.30-20.00 uur
dinsdag
22-09-2016
maandag
12-09-2016
09.00-10.30
maandag
19-09-2016
dinsdag
20-09-2016
woensdag
21-09-2016
woensdag
21-09-2016
maandag
26-09-2016
maandag
26-09-2016
19.30-21.00

start programeerweken
informatieavond alle groepen
sportdag gr 3 t/m 8
informatieochtend nieuwe aanmeldingen
schoolfotograaf
schoolfotograaf
schoolfotograaf
start cultuurprogramma gr 1 t/m 4
reserve sportdag gr 3 t/m 8
ouderavond verkeersveiligheid rondom de
school (samen met Archipel en Podium)

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
e
2 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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