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Interne begeleiding en OKA
Vandaag is Donate gestart, zij is de vervangster van Bob, onze intern begeleider. Zij zal op
maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig zijn. Marieke, de andere intern begeleider zal vanaf
nu op di i.p.v. donderdag aanwezig zijn. Manon, de ouder- en kind adviseur wisselt ook van
dag zij is er vanaf volgende week op donderdag.

Sportdag
Op donderdag 7 april organiseert de Poseidon weer een
sportdag voor de groepen 3t/m8. Deze sportdag zal wederom
gehouden worden in het Theo van Gogh park. Om de sportdag
succesvol te laten verlopen hebben wij uw hulp nodig. Echter
hebben wij niet voldoende ouders! Op deze manier kan de sportdag niet doorgaan en dat
zou zonde zijn.
We organiseren de sportdag in 2 dagdelen, namelijk een ochtend voor de groepen 3, 4 en
4/5 U en een middag voor de groepen 5 t/m 8.
U kunt zich vóór 4 april opgeven door een mail te sturen
naar jip.vanes@amosonderwijs.nl met als onderwerp; “hulpouder sportdag Poseidon”.
Vergeet niet uw naam, de naam van uw kind en de groep van uw kind te vermelden in de
mail. Ook kunt u aangeven of in de middag (8.00-11.15) of in de ochtend (11.15-14.00) wilt
helpen. Het liefst hebben wij ouders die de hele dag helpen.
Als u zich heeft opgegeven ontvangt u vóór 7 april nog een e-mail met daarin de overige
info.
Met vriendelijke groet,
Jip, docent L.O.

Scholen met succes
Per gezin heeft één ouder/verzorger via scholen met succes de oudertevredenheidspeiling
toegestuurd gekregen. Op 11 april is de sluitingsdatum wij vragen u voor de tijd de enquête
in te vullen zodat wij een goed beeld krijgen van de algemene tevredenheid.
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Bijeenkomst ouderbetrokkenheid
Er wordt op dit moment geschreven aan een ouderbetrokkenheidsplan. Op donderdag 16
juni om 8.45 uur is er een inspiratie ochtend met ouders gepland. Op deze ochtend willen wij
samen met u de wensen en de visie van ouders op ouderbetrokkenheid en communicatie
bespreken. Mocht u het leuk vinden om mee te denken stuur dan een mail naar
info@deposeidon.nl

Poseidon App
Wij missen van enkele ouders nog namen en e-mail adressen. Wilt u deze,
wanneer dit nog niet is gebeurd, controleren bij de leerkracht?

Medicijnenprotocol
Binnen Amos is er een vernieuwd protocol op het gebied van het verstrekken van medicijnen
en medisch handelen. Het protocol kunt u vinden op de website onder het kopje ouders.
Mocht u vragen hebben na het lezen dan kunt u die stellen aan de leerkracht.

Belangrijke data in april
Ma 4 april
verkeersexamen gr 8 en 8u
Do 7 april
sportdag gr 3 t/m 8
Di 19 april
Eind Cito gr 8
Wo 20 april Eind Cito gr 8
Do 21 april Eind Cito gr 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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