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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2018-2019 nummer 6, februari 2019 

 

 

Lustrumfeest 

 

De Poseidon is jarig. Dit schooljaar vieren we het 10-jarig 

bestaan van onze prachtige school. Noteer 12 april alvast in 

uw agenda. Wat we precies gaan doen houden we nog even 

geheim. Onder schooltijd zullen de kids een leuk programma 

hebben in de klas en van 14:00 tot 16.00 uur nog een 

spetterend feest voor ouders en kinderen op het plein.  

 

 

De nieuwe Oudercommissie  
Wie zijn wij?  
Sinds oktober 2018 zij wij de nieuwe oudercommissie. Wij bestaan uit 4 leden, die ondersteund 
wordt door de evenementencoördinator Mijke Soejoko. Hierbij stellen wij ons met plezier aan jullie 
voor. 

 
Van links naar rechts:   
Serpil Karagoz (moeder Berke groep 5b, Mirza groep 
1/2a) 
Camilla Meijer (moeder Flynn Smook, groep 7b) 
Kimberley Pawirodimedjo (moeder Avalon Reuter groep 
1/2c) 
Maartje Nan (moeder Cato groep 4/5U, Fieke groep 3 en 
Karlijn 1.5 jaar) 
Mijke Soejoko (moeder Evy groep 1/2a en Nori 3 jaar) 

 

Wat doen wij?  
Wij ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten, zoals bv kerst, Sinterklaas en 
andere feesten. Het doel is de leerkrachten hierbij te ontlasten, maar ook met hen mee te  
denken. Ook willen wij aan het WIJ-gevoel bijdragen: met z’n allen ervoor zorgen dat onze school een 
leuke en fijne omgeving is voor de kinderen, ouders en leerkrachten. We willen toch allemaal dat 
onze kinderen later met mooie herinneringen terugkijken op hun basisschooltijd? 
 

Ondersteuning: 
Als OC doen wij natuurlijk ons best om alles zo goed mogelijk te regelen. Maar ook wij merken dat dit 
soms veel kan zijn. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die aan willen haken bij het  
organiseren van enkele activiteiten. Dit betekent dat je betrokken bent naast een OC-lid bij het 
organiseren van een specifieke activiteit, zonder actief OC lid te zijn. Wij zullen per activiteit een 
oproep doen voor hulp. De eerst komende activiteiten zijn het Lustrumfeest en de Koningsspelen, 
deze zullen beide plaatsvinden op 12 april. Voor beide activiteiten zouden wij 1 ouder per klas  
willen vragen om te helpen. Wil je verder organisatorisch meedenken, of heb je nog een  
fantastisch plan over hoe we het feest  samen vorm kunnen geven, laat ons dat dan weten. Dit kan 
door een mail te sturen naar oudercom.poseidon@amosonderwijs.nl. 
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Landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 

Het overgrote deel van het team van de Poseidon heeft aangegeven gehoor te 
geven aan de stakingsoproep van 15 maart. De school zal daarom op die dag 
gesloten zijn. U kind zich bij de diverse kinderopvang organisatie op IJburg 
melden wanneer u opvang zoekt voor uw kind.  
 

 

Paasontbijt 

Op donderdag 18 april houden wij, zoals elk jaar, een paasontbijt op 

school. Iedere leerling verzorgt het ontbijt voor één andere leerling.  

Op woensdag 10 april trekken de kinderen in hun klas een lootje zodat 

ieder kind weet voor wie hij/zij het ontbijt zal gaan verzorgen. U kind 

krijgt het lootje die middag mee naar huis. Het is de bedoeling dat 

ieder kind het ontbijt verzorgt in een thuis versierde schoenendoos! Hij/zij houdt rekening met de 

ontbijtwensen van de medeleerling, die staan op het lootje aangegeven. De versierde doos met 

daarin het ontbijtje neemt uw kind op de ochtend van donderdag 18 april 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 lootje aangegeven worden.   

 

Mocht het vullen van de doos problemen geven neemt u dan voortijdig contact op met de leerkracht.   

 

Kleur op school 

Kleur op school is de methode waarmee wij invulling geven aan ons oecumenisch 
karakter.   
 Het thema voor de komende maanden is:  ik geloof het zelf.  
 Waar geloof jij in? Dit nummer gaat over verschillende betekenissen die geloven kan 
hebben. Vanuit godsdienst en religie, maar ook ergens in geloven, waarheid, 
werkelijkheid en geloof in je zelf en zelfvertrouwen. 

 

 
 
S.E. Dag  
De komende periode zijn er een aantal studiedagen op de Poseidon. Zoals u gewend bent is er tijdens 
deze dagen een alternatief: ‘S.E. Dagen’ voor de leerlingen. Om te beginnen 25 februari t/m 28 
februari!  
   
Wat is S.E. Dag? S.E. Dag (staat voor: Studie Evenementen Dag) biedt tijdens studie- en les vrije 
dagen opvang voor de leerlingen van de Poseidon (in het schoolgebouw Poseidon/Archipel), met een 
alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'.   
   
• Kinderen hebben een ontzettend leuke dag • Opvang tijdens studiedagen is geregeld   
   
‘S.E. Dagen’ op de Poseidon schooljaar 2018-2019  Dit schooljaar bieden wij ‘S.E. Dagen’ aan op de 
volgende data:   
   
• ‘S.E. WEEK’ maandag 25 t/m donderdag 28 februari | Thema Olympische Voorjaarspelen  Let op: 
‘S.E. Week’ voor de Poseidon, de Archipel & de Willibrordschool. Locatie: schoolgebouw van de 
Poseidon  
• Vrijdag 21 juni   
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Voor de ‘S.E. Weken’ is het mogelijk om kinderen voor losse dagen in te schrijven. Tijdens deze 
weken hanteren wij een minimaal aantal deelnemers van 10 kinderen per leeftijdsgroep.    
   
Deelname en inschrijving De ‘S.E. Dagen’ vinden plaats in het schoolgebouw van de 
Poseidon/Archipel en volgen de reguliere schooltijden (8:30-14:00 u). De kosten voor deelname aan 
één 'S.E. Dag' zijn €27,00 euro per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%.    
   
1e kind €27,00  2e kind €23,00  3e kind €20,00    
   
Inschrijven kan via de website: www.sedag.nl. Op onze site vind je ook meer 
informatie over de ‘S.E. Dagen’ en over onze thema’s en activiteiten. Vragen? 
Mail naar info@sedag.nl   

 

 

Belangrijke data mrt/april 
 

dag Datum tijd wie Wie  

Vr 01-03-2019 16.00 gr 3 t/m 8 nieuwe rapport in ouderportaal  

Vr  01-03-2019 16.00 gr 2 Nieuw rapport per mail 

Zo 03-03-2019   einde voorjaarsvakantie 

Ma 04-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Di 05-03-2019 09.00  informatieochtend nieuwe ouders 

Di 05-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Wo 06-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Do 07-03-2019  14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Vr 08-03-2019 09.00 gr 1 t/m 7 sluiting inschrijving oudergesprekken  

Vr 08-03-2019 14.15-16.15 gr 1 t/m 7 ouder- (en kind) gesprekken  

Vr 15-03-2019   Landelijke onderwijsstaking 

Do 04-04-2019 19:30-21:00 unIQ Jaarlijkse ouderavond voor unIQ groepen 

Vr 12-04-2019 08:30-16:00  gr 1 t/m7 Lustrumfeest Poseidon 

Ma 15-04-2019 09.00  informatieochtend nieuwe ouders 

Di 16-04-2019  gr 8 Centrale eindtoets groep 8 

Wo  17-04-2019  gr 8 Centrale eindtoets groep 8 

Do 18-04-2019  gr 1 t/m 8 Paasontbijt  

Vr  19-04-2019  gr 1 t/m 8 Goede vrijdag start Meivakantie 

 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

voorjaarsvakantie  18-02-2019 t/m 24-02-2019 
Studieweek (aansluitend aan 
de voorjaarsvakantie)  25-02-2019 t/m 03-03-2019 

Goede vrijdag  19-04-2019 

Meivakantie  22-04-2019 t/m 05-05-2019 

Hemelvaart weekend  30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag   10-06-2019 

Studiedag   21-06-2019 

School tot 12.00 uur  12-07-2019 
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Zomervakantie   15-07-2019 t/m 25-08-2019 
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