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Studieweek 
Deze week zijn de kinderen vrij maar wordt er op school door het team van de Poseidon 
hard gewerkt. Zo hebben de leerkrachten o.a. alle rapporten geschreven en zijn de toetsen 
geanalyseerd. De leerkrachten vertellen u hierover tijden de rapportgesprekken.  
 
Daarnaast hebben wij een studiedag gehad over het Dalton onderwijs op de Poseidon. Er is 
een grote slag gemaakt in het schrijven van een Dalton handboek. In het handboek komt 
precies te staan welke keuzes wij maken op het gebied van Dalton onderwijs en hoe de 
opbouw is van groep 1 t/m 8. De leerkrachten hebben een workshop kindgesprekken gehad. 
De eerste stap om i.p.v. rapportgesprekken met ouders over het kind volgend schooljaar 
kindgesprekken met de kinderen en ouders te voeren is gezet. In de unIQ groepen worden 
de gesprekken al op deze manier gevoerd. Groep 4B van juf Karima en juf Larissa draait voor 
de reguliere groepen nu een pilot. 
 
Team 
Bob, één van onze intern begeleiders, wordt na de voorjaarsvakantie geopereerd en zal 
vermoedelijk pas tegen de zomervakantie zijn werkzaamheden weer hervatten. Marieke, de 
andere intern begeleider zal zo veel mogelijk Bob zijn taken overnemen totdat er naast haar 
een goede vervanger is gevonden.  
 
Pasen 
Donderdag 24 maart staat in het teken van Pasen op de Poseidon.  
Net als het afgelopen jaar zorgen de kinderen voor een paasontbijt voor 
elkaar. In de klassen zullen er lootjes getrokken worden met daarop de 
ontbijtwensen van het kind. Het is de bedoeling dat ieder kind dan voor 
een klasgenoot een ontbijt verzorgt in een (thuis versierde) 
schoenendoos. Dit neemt uw kind dan op de ochtend van donderdag 24 
maart mee naar school. De leerkracht zorgt voor een leuk aangeklede 
ontbijttafel waar we samen het paasontbijt zullen opeten.  
Als er kinderen zijn met allergieën dan zal dat op het loodje aangegeven 
worden. Mocht het vullen van de doos voor een ander kind problemen geven neemt u dan 
contact op met de leerkracht.  
 

 
Poseidon App 
Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen schoolapp. Zodat de 
informatie voorziening sneller en makkelijker zal worden. Voor toegang tot 
deze app moeten hebben wij de juiste mailadressen en voornamen van ouders 
nodig. Bij de rapportgesprekken zal een lijst liggen ter controle en aanvulling 
van mailadressen. Ouders staan op deze lijsten op volgorde van eigen 
achternaam (en dus niet op achternaam van het kind).   
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Muziek 
De “zingZo!” muzieklessen van de muziekschool beginnen na de vakantie 
week. De lessen zullen in de groepen 3 t/m 6 en 6/7U worden gegeven. 
“zing Zo!” is een zangmethode, die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren. 
De ene week wordt de les gegeven door een docent van de muziekschool de andere week door de 
eigen leerkracht. 
 
 
Amos protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. 
Om ons aan de algemene richtlijnen te houden met betrekking tot medicijn verstrekking is door 
Amos een protocol opgesteld. Dit protocol is geldend voor alle Amos scholen en dus ook de 
Poseidon. Mocht uw kind onder schooltijd medicijnen gebruiken, dan vragen wij u het 
medicijnprotocol goed door te lezen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u deze bij 
de leerkracht stellen. 
U kunt het protocol terugvinden op de website van de Poseidon onder het kopje ouders. 
 

 
Belangrijke data maart 
Ma 7 mrt  rapportgesprekken 
Do 10 mrt  rapportgesprekken 
Ma 14 mrt   gr3A, 3B en 3C naar concertgebouw 
Di 22 mrt  gr 4A, 4B en4/5U naar concertgebouw  
Wo 23 mrt   studiedag 
Do 24 mrt  paasviering  
Vr 25 mrt t/m 
                   Ma 28 mrt  paasweekend 
 
 
 
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2015-2016 
Voorjaarsvakantie ma 22 feb  t/m  zo 6 mrt 
Studiedag   wo 23 mrt   
Paasweekend  vr 25 mrt  t/m  ma 28 mrt 
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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