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Dalton
Samen maken we het meer!
De Poseidon is een Daltonschool in oprichting. Op dinsdag 7 juni hopen
wij officieel de licentie te krijgen. Er komen dan drie visiteurs meekijken in
de klassen. Afgelopen periode hebben wij ons daarom gericht op het
vastleggen van de daltonafspraken en de ontwikkelingen die wij komende
periode willen gaan doormaken. We zijn trots op het feit dat wij met ons
team een mooi handboek hebben geschreven, waarin onze visie en afspraken helder genoteerd
staan. De visiteurs komen kijken naar de vijf kernwaarden van Dalton en hoe je deze wilt
ontwikkelen. De vijf kernwaarden zijn: Verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit,
zelfstandigheid en reflectie. Afgelopen jaren hebben we gewerkt om hier vorm en inhoud aan te
geven. Waar wij al heel trots op zijn is de samenwerking in de school, op alle niveaus. Vandaar onze
slogan: Samen maken we het meer!
Kinderfysio- en ergotherapie
Binnenkort zal vanuit de praktijk Kind & Motoriek, Sietske Ruijs aanwezig zijn op de Poseidon. Zij zal
in de speelzaal kinderoefentherapie geven aan kinderen die dit nodig hebben. Zowel de school als de
ouders kunnen een kind hiervoor aanmelden. Uitsluitend na toestemming van ouders, zal de
motoriek van het kind kort gescreend worden. Wanneer uit deze screening blijkt dat het kind gebaat
is bij kinderoefentherapie, zullen ouders uitgenodigd worden door Sietske voor een oriënterend
gesprek waarbij de verdere therapie wordt toegelicht. In de bijlage vindt u meer informatie.
ICT en nieuwe media
Vanuit het leerteam ICT/nieuwe media zal kort na de meivakantie een korte
enquête worden verstuurd naar alle ouders om te kijken welke expertise bij
ouders aanwezig is. Wilt u deze voor ons invullen? Mocht u vragen hebben, dan
kunt u zich wenden tot één van onze ict-coördinatoren. Dit zijn Tiba (leerkracht
groep 5B) en Sophie (leerkracht groep 4A).
Sportinstuif
Sinds een aantal weken worden er door meester Jip op de woensdagen
extra gymlessen na schooltijd georganiseerd, onder de noemer; sportinstuif.
Deze lessen duren van 14.00 uur tot 15.00 uur. Dat betekent dat de
leerlingen ook echt om 15.00 uur buiten staan! Kom uw kind dus op tijd
ophalen. U kunt uw kind inschrijven op het prikbord bij de hoofdingang. De lessen zullen om de week
plaatsvinden, voor de groepen 3/4/5 en 6/7/8. Om iedereen een eerlijke kans te geven om zich in te
schrijven, staat er onder de reguliere lijst een reservelijst. Deze is bedoeld voor leerlingen die de
vorige sportinstuif (dus 2 weken geleden) al zijn geweest. Mocht er dan een plekje over zijn, of de
lijst is niet helemaal vol, dan komen de leerlingen van de reservelijst aan bod. Op deze manier
krijgen alle leerlingen een kans, en zijn het niet steeds dezelfde leerlingen die aan bod komen.
Overigens moeten de leerlingen het wel echt leuk vinden! Het is niet bedoeld als verkapte
kinderopvang. De eerst volgende sportinstuif is nu pas weer op woensdag 8 juni, voor de
bovenbouw. Dit heeft te maken met zeilen, kamp en schoolvoetbal. De lijst zal er tegen die tijd weer
hangen.
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Zeilen
De groepen 5 t/m 8 gaan na de meivakantie weer zeilen! Dit was de vorige keer een groot succes, en
wij verwachten dat het deze keer weer zo zal zijn. Het rooster volgt zo snel mogelijk. Wel kunnen wij
alvast verklappen dat het om woensdag 11 mei en woensdag 25 mei gaat.
Schoolvoetbal
Op woensdag 25 mei en woensdag 1 juni doen de groepen 7/8 van de Poseidon
weer mee met het schoolvoetbal. We hebben dit jaar een jongensteam en een
meisjesteam. Vorig jaar hebben de jongens een beker mee naar huis genomen. De
dames waren minder succesvol wat prijzen betreft, maar die maakten ons weer trots
met ongelofelijke sportiviteit en inzet. Wij verwachten weer een leuk toernooi! Hoe laat het begint
hoort u nog van ons. Houdt er rekening mee dat het toernooi meestal tot 18.00 uur duurt.

Belangrijke data in mei
di 10 mei
groepen 1/2 naar nationale opera
wo 18 mei
t/m vr 20 mei kamp groepen 7 en 8
wo 25 mei
sevenvoetbal voor de groepen 7en 8
do 26 mei
sevenvoetbal voor de groepen 7 en 8

Vrije dagen en vakanties schooljaar 2015-2016
Meivakantie
ma 25 apr
t/m
zo 8 mei
Pinksteren
ma 16 mei
Studiedagen
ma 20 jun
t/m
di 21 jun
Zomervakantie
do 14 jul
t/m
zo 26 aug
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