Poseidon post
Samen maken we het meer!

Schooljaar 2018-2019 nummer 3, oktober 2018
Bijeenkomst klassenouders en oudercommissie
Vorig jaar hebben wij gevraagd welke ouders zich wil opgeven voor de
oudercommissie. Een aantal ouders heeft zich hiervoor aangemeld. Daarnaast hebben
we een groot aantal klassenouders op school. Deze ouders zijn uitgenodigd voor een
bijeenkomst op dinsdag 30 oktober om 19.30 uur. Mocht u zich nog niet hebben
opgegeven dan bent u uiteraard wel van harte welkom om mee te denken en aan te sluiten.
Vanuit de door de overheid beschikbaar gestelde middelen voor werkdrukverlaging hebben wij Anja
Nijland aangesteld als evenementencoördinator. Hierdoor zijn leerkrachten minder tijd kwijt zijn met
de organisatie van feesten. Anja zal er op deze avond ook zijn zodat u met haar kunt kennismaken. Zij
zal voor de ouders van de oudercommissie het aanspreekpunt zijn en zal de spil vormen in de
organisatie van de feesten. Naast Anja is ook de directie op deze avond aanwezig.
Wij hopen er samen met jullie voor te zorgen dat de kinderen niet alleen voorzien worden
van uitstekend onderwijs maar we willen natuurlijk ook dat zij leuke blijvende herinneringen hebben
aan de feesten/activiteiten op de Poseidon.
Kinderen ophalen om 14:00 uur
Omdat wij het schoolplein gebruiken met 3 scholen zijn wij genoodzaakt om tot 13.55 met kinderen
buiten te spelen. Wij verzoeken u vriendelijk om, ook met kleinere kinderen, tot 13.55 buiten de
hekken te wachten. De leerkrachten van de kleutergroepen verliezen anders het overzicht over de
kinderen en dit levert onveilige situaties op.
Kleur op school
Kleur op school is de methode waarmee wij invulling geven aan ons oecumenisch karakter.
Het thema voor de komende maand is: Kleur het leven
Kleur is niet meer weg te denken uit ons leven. Jonge kinderen zijn vaak
uitbundig met kleuren. Als ze zelf een tekening maken gebruiken ze veel kleur,
en dat zijn vaak kleuren die overeenkomen met de werkelijkheid. Blauwe
bomen, rood gras, groene bananen … Als ze een kleurplaat inkleuren
gebruiken ze het liefst zoveel mogelijk kleuren. Als kinderen ouder worden,
wordt het inkleuren steeds realistischer. Een grijze wolk is grijs en een groene
struik is groen. Vaak hebben kinderen een lievelingskleur. Dat kan een kleur
zijn die gekozen is op gevoel of een kleur die ze gewoon mooi vinden.
Er wordt heel veel geschreven over wat kleuren met je doen. Rood is agressie, maar ook liefde.
Blauw is rustgevend, maar ook koud en koel. Zo heeft elke kleur wel een positieve en negatieve
associatie. Maar zijn die dan voor iedereen hetzelfde? Nee, gelukkig niet! Zoveel kleuren en nog veel
meer betekenissen geven nog meer kleur aan het leven.
De lessen voor de groepen 1 &2 gaan over verschillende gevoelens bij kleuren. Er worden verhalen
gebruikt waarin die gevoelens tot uiting komen en waarbij kinderen zelf hun gevoelens kunnen
ervaren bij een kleur.
Voor groep 3 & 4 komen gevoelens bij kleuren ook aan bod in de lessen. Op speelse wijze gaat het
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daarna ook over verschillen in kleur(beleving) en de diversiteit aan kleuren.
In groep 5 & 6 gaan we kijken naar de persoonlijke betekenis van kleur voor de kinderen. Wat doet
een kleur met jou? Waarom vind je die kleur mooi? Ook de diversiteit aan kleuren bij de mens en
thema’s als pesten en discriminatie komen aan bod.
Voor de groepen 7 & 8 zijn de lessen zeer kleurrijk. Muziek, kunst, gevoel, de natuur, allerlei thema’s
worden behandeld met als basis kleur en de grote diversiteit aan kleuren.

Dag van de duurzaamheid
10 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid. Wij staan als school niet alleen
stil bij duurzaamheid maar we gaan er ook iets mee doen! In de groepen 8 wordt
op dit moment vanuit de lessen van de vreedzame school nagedacht over welke
bijdrage kinderen hieraan zelf kunnen leveren. Zij willen graag dat wij op school
afval gaan scheiden en dat de kinderen samen verantwoordelijk zijn voor het opruimen van
zwerfafval op het plein. Een commissie (van kinderen) buigt zich nu over de praktische uitwerking.
Een aantal bovenbouw groepen zullen na de herfstvakantie gastlessen volgen van leerlingen van het
IJburg College over afval en de plastic soep. Ook doen we als school mee aan een wedstrijd om
straatborden tegen zwerfafval te ontwerpen. Hiermee gaan we de creatieve strijd aan tegen de
andere IJburgse scholen.
Werklab groep 4 t/m 8
Het werklab is een aanvulling op het plusaanbod in de groepen. In het Werklab wordt gewerkt aan
een aantal vaardigheden die leerlingen nog niet of nog onvoldoende beheersen. Zo is er in het
werklab o.a. aandacht voor omgaan met frustratie, zelfinzicht in eigen denkvermogen en
samenwerken. Elke dinsdag werkt een aantal leerlingen uit hetzelfde leerjaar samen aan
verschillende projecten onder leiding van Emma op het Veld. Er zijn dit schooljaar 5 periodes waarin
er steeds wisselende leerlingen deelnemen aan het werklab. Na iedere vakantie wordt er, op basis
van onderwijsbehoefte, opnieuw bekeken welke leerlingen deelnemen.
Er wordt in het werklab gewerkt met een reeks lessen uit: “Het Grote Vooruitwerklabboek”.
Dit met het doel dat de kinderen;
 de drie intelligenties van Sternberg (analytisch, creatief, praktisch) kunnen
benoemen en herkennen, bij zichzelf en anderen;
 van zichzelf weten, welke manier van denken hij/zij meestal gebruikt
(bijvoorbeeld: analytisch), en al een paar keer heeft geëxperimenteerd met
denken op een andere manier (bijvoorbeeld: creatief);
 de samenwerking met andere leerlingen ook in deze termen kan beschrijven
en de meerwaarde ziet van verschillende manieren van denken bij een probleem.
Bijvoorbeeld: ik pak deze opdracht vooral analytisch aan. Nu heb ik iemand nodig die creatief kan
denken, om me te helpen om op verschillende nieuwe ideeën te komen. Dan komen we samen
verder.
Daarbij werken de kinderen in hun klas aan een project van de projectenballade. Hiervoor krijgen ze
ruimte op hun taakbrief.
Als uw kind aan het Werklab deelneemt, krijgt u daarvan bericht.
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Realisatie ouderbijdrage 2017-2018
Jaarlijks incasseren wij de vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken de ouderbijdrage om dingen te
bekostigen die niet vanuit het rijk bekostigd worden maar die de school wel leuk maken.

begroot
Ouderbijdrage
Schoolreisje
Kamp

ontvangen Uitgaven
€ 33.682,50 € 29.415,00 € 30.340,32
€ 11.520,00 € 10.785,00 € 10.785,59
€ 9.810,00 € 9.360,00 € 9.508,08

Uitsplitsing uitgaven ouderbijdrage

Feesten:
kerst
pasen
sinterklaas
sint maarten
zomerfeest
avond4daagse
ouder bedankjes
afscheidsavond
meester juffendag

per groep

€ 20,00

€ 20,00

Uitjes/cultuur:
bezoek gebedshuis
reiskosten
onvoorzien cultuur
Entree cultuur
Sportdag
OBA
kinderboekenweek
creatief circuit
Klassenbestedingen
klassengeld
buitenspeelmateriaal
schoolbibliotheek
nieuwe media
Website app
schoolgids/schoolkrant
ouderavonden
luizenspul
T-shirts nieuwe leerlingen
Polsbandjes tel nummer
onvoorzien algemeen
totaal begrote uitgaven

€ 50,00
€ 50,00

begroot
€ 3.000,00
€ 250,00
€ 3.000,00
€ 100,00
€ 1.700,00
€ 300,00
€ 420,00
€ 1.000,00
€ 420,00

Uitgaven:
€ 1.928,81
€
519,27
€ 2.804,17
€
28,00
€ 2.361,37
€
€
78,52
€ 1.118,11
€
267,65

€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 350,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 2.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€ 1.050,00
€ 1.050,00

€ 1.320,70
€
409,74

€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 1.150,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 50,00

€ 1.557,38
€ 2.030,98
€
774,31
€
302,42
€
124,78
€
35,72

€ 500,00
€ 50,00

€
€

520,10
2.000,00
632,60
4.653,50
1.005,53
1.137,83
774,31
2.359,55

560,53
-

€ 1.642,50

€ 1.034,44

€ 33.682,50

€ 30.340,32
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De begroting ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019
Feesten:
Kerst
Pasen
Sinterklaas
Sint Maarten
Zomerfeest
Avond-4-daagse
Ouderbedankjes
Afscheidsavond
Meester/juffendag

Per groep

€ 10,00
€ 10,00

Uitjes/cultuur:
Bezoek gebedshuis
Reiskosten
Onvoorzien cultuur
Entree cultuur
Sportdag
OBA
Kinderboekenweek
Creatief circuit
Klassenbestedingen
Klassengeld
Buitenspeelmateriaal
Schoolbibliotheek
Nieuwe media
Website app
Schoolgids/schoolkrant
Ouderavonden
Luizenspul
T-shirts nieuwe leerlingen
Polsbandje telefoonnummer
Onvoorzien algemeen
totaal begrote uitgaven

begroot
€ 2.500,00
€ 250,00
€ 3.600,00
€ 100,00
€ 1.700,00
€ 200,00
€ 210,00
€ 1.000,00
€ 210,00

€ 750,00
€ 2.000,00
€ 665,00
€ 5.000,00
€ 350,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 2.500,00

€ 50,00
€ 50,00

€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 1.150,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 32.535,00

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238
www.deposeidon.nl e-mail: info@deposeidon.nl twitter: @bsposeidon app:de-poseidon-app

De Vreedzame School
In blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:
- Om een conflict zelf goed op te lossen.
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
- Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een
conflict.
- Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig.
- Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
- Geel- stevig, je komt op voor jezelf.
- Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
- Hoe om te gaan met kritiek.
Het is waardevol als er thuis ook aangesloten kan worden op wat er op school wordt geleerd en
besproken. In de bijlage vindt u daarom de kletskaarten die horen bij blok 2. (De kletskaarten zijn er
voor de ouders van de kinderen in groep 1 t/m 6)

Belangrijke data nov/dec
Ma
22-10-2018
Start herfstvakantie
Zo
28-10-2018
Einde herfstvakantie
Ma
29-10-2018
Studiedag
Di
06-11-2018
Informatieochtend nieuwe ouders
Vr
09-11-2018
Sint Maarten op school
Zo
11-11-2018
Sint Maarten
Za
17-11-2018
Aankomst Sinterklaas in Nederland
Ma
19-11-2018
School versieren voor Sinterklaas
Ma
19-11-2018
Start landelijke week mediawijsheid
Di
27-11-2018
Ouderavond overgang naar VO voor ouders gr 7 en 8 en leerlingen gr 8
Wo
05-12-2018
Sinterklaasfeest
Do
06-12-2018
Uitslaapochtend (geen absenten registratie tot 10.30 uur)
Vr
14-12-2018
Informatieochtend nieuwe ouders
Do
20-12-2018
Kerstfeest op school
Vr
21-12-2018
School tot 12.00 uur
Ma
24-12-2018
Start kerstvakantie
Zo
06-01-2019
Einde kerstvakantie

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Studiedag
School tot 12.00 uur
Kerstvakantie
Studiedag
voorjaarsvakantie
studieweek
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart weekend
Tweede Pinksterdag

22-10-2018 t/m 26-10-2018
29-10-2018
21-12-2018
24-12-2018 t/m 06-01-2019
07-01-2019
18-02-2019 t/m 24-02-2019
25-02-2019 t/m 03-03-2019
19-04-2019
22-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
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Studiedag
School tot 12.00 uur
Zomervakantie

21-06-2019
12-07-2019
15-07-2019 t/m 25-08-2019
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