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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2015-2016 nummer 9, apr 2016  

 
Volgend schooljaar.  
Schooljaar 2016-2017 komt alweer in zicht. Hieronder vindt u het vakantierooster van volgend 
schooljaar. De studiedagen staan hier nog niet in, deze volgen zo snel mogelijk. Ook met de 
groepsindeling van volgend schooljaar zijn wij uiteraard al druk bezig. Zodra duidelijk is welke 
leerkracht volgend schooljaar voor welke groep staat zullen wij dit met u communiceren.   
Op dinsdag 5 juli zullen de kinderen in elk geval gaan kennismaken met hun nieuwe leerkracht.  

 
Vakantierooster schooljaar 2016-2017 
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016 
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016 
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 3 maart 
Goede Vrijdag 14 april 2017 
2e Paasdag 17 april 2017 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 
Hemelvaart donderdag 25 mei 2017 
Vrije dag 26 mei 2017  
2e Pinksterdag 5 juni 2017 
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2017 
 
Zomerfeest 

Vrijdag 1 juli zal er weer een knallend zomerfeest georganiseerd worden! Dit 
feest zal om 14.00 uur starten en tot 16.00 uur duren. Zoals ieder jaar zou het 
enorm leuk zijn als er taarten gebakken worden! Mocht die van jou toevallig de 
mooiste lekkerste zijn, dan kun je er ook nog een prijs mee winnen! Hiernaast 
zullen er optredens van kinderen zijn en meer gezellige activiteiten. Het enige 
wat nog mist voor dit fantastische feest zijn hulpouders! Daarom zal er vanaf 

woensdag 2 juni bij iedere klas een lijst hangen waar ouders zich kunnen opgeven om te helpen op 
de dag van het eindfeest. Alle ouders en kinderen zijn uitgenodigd om een taart te bakken. Ga jij een 
taart bakken? geef dat dan (ook) aan op de inschrijflijst. We hopen op veel hulpouders want zonder 
jullie geen feest! Wij hebben er zin in! 
 
De feestcommissie.  

 
 
Schoolreis groepen 1/2 
Donderdag 23 juni gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis 
naar de Linnaeushof bij Heemstede. De Linnaeushof is 
een prachtige grote speeltuin waar we ons de hele 
schooldag kunnen vermaken.  
De dag begint op school, gewoon om 8:30 uur.  
We gaan met de bus en we verwachten rond 13:45 uur weer terug te zijn. 
 
We hebben weer genoeg enthousiaste ouders bereid gevonden om met dit uitje mee te gaan.       
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Alle kinderen krijgen een lunch (patat, drinken en een ijsje). Wij vragen u om eten en drinken voor 
het 10-uurtje (en evt. wat extra drinken bij warm weer)mee te geven in een handzaam rugzakje. Het 
is niet de bedoeling dat de kinderen zelf snoep meenemen. De kinderen krijgen voldoende lekkers 
over de dag heen.  
 
Denkt u aan gepaste kleding, afgestemd op de weersvoorspelling? Bijvoorbeeld: een regenjas, 
zonnebrand, een petje, enz. Bij mooi weer gaan wij er vanuit dat kinderen ’s morgens zijn 
ingesmeerd, evt. kunt u zonnebrand meegeven om later op de dag nogmaals mee te smeren.  
 
In het Linnaeushof is een zwemgedeelte aanwezig. Wij zullen daar geen gebruik van maken ook niet 
bij warm weer.   
 
Wij hopen op een mooie en zonnige dag! 

 
Schoolreis groepen 3 t/m 6 

Vrijdag 24 juni gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje! 
Waarheen blijft de vraag.  Dit wordt bekend gemaakt op maandag 20 juni.  
De dag begint op school, gewoon om 8:30 uur.  
We gaan met de bus en we verwachten rond 15:45 uur weer terug te zijn. 
 

Vanaf maandag 30 mei kunt u zich inschrijven als begeleider bij het lokaal van uw kind. Het is niet de 
bedoeling dat er jongere broertjes/zusjes meegaan. Houd hier dus rekening mee! 
 
Alle kinderen krijgen een lunch (patat en een ijsje). Wij vragen u om eten voor het 10-uurtje en 
drinken voor de gehele dag mee te geven in een handzaam rugzakje. Het is niet de bedoeling dat de 
kinderen zelf geld, snoep en waardevolle spullen (zoals mobiele telefoons) meenemen.  
 
Denkt u op deze dag ook aan gepaste kleding, afgestemd op de weersvoorspelling? Bijvoorbeeld: een 
regenjas, zonnebrand, een petje, enz. 
 
We maken er met elkaar een fijne dag van. 
 

Schoolkrant 
De nieuwe editie van de digitale schoolkrant is uit! U vindt de schoolkrant  op www.deposeidon.nl.  
De klassen hebben de leukste belevenissen van de afgelopen periode voor u op een rijtje gezet. 
Neemt u ook een digitaal kijkje in de klassen? 
Veel leesplezier! 
 
Kind gesprekken 
Bij de rapportgesprekken heeft groep 4B een pilot gedraaid met het voeren van kind gesprekken 
i.p.v. de rapportgesprekken met alleen de ouders.  Deze pilot is als positief ervaren door zowel 
ouders, kinderen als leerkrachten. Aankomende gesprekken zullen daarom in de groepen 3 t/m 7 
worden gevoerd met de kinderen erbij. Wij vinden dit passend bij ons Dalton onderwijs waarbij wij 
kinderen graag verantwoordelijk willen maken voor hun eigen leerproces. 
De gesprekken zullen op de middagen omdat kinderen hierbij aanwezig zijn.  De gesprekken vinden 
plaats in de week van 4 juli. Op 6 juli zullen de intekenlijsten worden opgehangen zodat u hier ruim 
van te voren rekening mee kunt houden.  
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Aankomende ‘S.E. Dagen’ op de Poseidon 
De laatste studiedagen van het huidige schooljaar komen eraan en uiteraard organiseren wij op deze 
dagen leuke ‘S.E. Dagen’ voor de leerlingen. 
 
-Maandag 20 juni 
-Dinsdag 21 juni 
 
*Reguliere schooltijden  
*Schoolgebouw van de Poseidon 
*Opvang tijdens studiedag is geregeld 
*Super leuke dagen voor de kinderen! 
 

    
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 per 
kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%. 1e kind €26,50, 2e kind €22,50 en 3e kind 
€19,- 
 
Meer informatie en inschrijven? www.sedag.nl 

 

Uitkomsten feedback onderzoek 
Een aantal leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben meegedaan aan een feedback onderzoek. In de 
bijlage vindt u het verslag met de uitkomsten van het onderzoek.  

 
Belangrijke data in mei 
di 31 mei avond 4-daagse 
wo 1 juni avond 4-daagse 
do 2 juni avond 4-daagse 
vr 3 juni avond 4-daagse 
ma 6 juni  groep 8 concertgebouw 
di 7 juni visitatie Dalton commissie 
vr 10 juni  4/5U  scheepvaartmuseum 
do 16 juni   ouderbetrokkenheid bijeenkomst 
do 16 juni 4/5U, 6U en 8U  jeugdland maakland 
ma 20 juni studiedag -> kinderen vrij 
di 21 juni studiedag -> kinderen vrij 
do 23 juni  schoolreis groepen 1/2 
vr 24 juni schoolreis groepen 3 t/m 6 

 
 
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2015-2016 
Studiedagen  ma 20 jun t/m  di 21 jun 
Zomervakantie  do 14 jul t/m  zo 26 aug  
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