Poseidon post
Samen maken we het meer!
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Mediatoren training
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij hebben gekozen
voor een programma, De Vreedzame School, dat ons helpt om de doelen die wij
belangrijk vinden te realiseren. De Vreedzame School is een programma dat
streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat.
De school is een democratische gemeenschap, waarin ook de kinderen een stem
hebben, zich gezien en gehoord voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan. Afgelopen
blok stond conflictoplossing centraal. Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met
conflicten om kunt gaan. Uit de groepen 6,7 en 8 zijn 30 leerlingen geselecteerd die worden opgeleid
tot leerlingmediator. Deze kinderen hebben zichzelf aangemeld maar zijn ook door klasgenoten
veelvuldig genoemd als geschikt en ook de betrokken leerkrachten denken dat deze kinderen
geschikt zijn.
Leerlingmediatoren worden opgeleid, om kinderen te helpen die niet zelf een conflict kunnen
oplossen. Zij helpen kinderen als ze dat willen en rustig zijn. De leerkrachten bewaken dat de
mediatie veilig en succesvol kan zijn. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator.
Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze groeien in die rol en de
daarmee gegeven verantwoordelijkheid. De leerlingmediatoren zullen na hun diplomering op 10
januari zichtbaar op het schoolplein aanwezig zijn tijdens de pauzes.
Wij zijn erg trots op de kinderen die zó willen helpen om onze school een vreedzame school te maken!
Sinterklaasfeest
Sinterklaas is weer in het land en op de Poseidon kijken we
enorm uit naar zijn bezoek! Wij hebben onze schoen al mogen
zetten, de school is mooi versierd, we kijken met veel plezier het
Sinterklaasjournaal en zijn aan het knutselen. Dit jaar komt
Sinterklaas op woensdag 5 december langs. Sinterklaas zal op
een spetterende manier zijn entree maken en we zullen hem
samen met de Archipel opwachten op het schoolplein.
Hoe ziet de tijdsplanning er uit?
Om 8:15 zullen de deuren open gaan, zodat de kinderen naar hun eigen klaslokaal kunnen. De
kinderen blijven met hun jas aan in hun eigen lokaal met de groepsleerkracht.
Om 8:35 lopen de leerkrachten samen met de kinderen naar buiten en gaan zij met hun groep op de
afgesproken plek op het plein staan.
Rond 9:00 na de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten gaan de kinderen weer terug naar hun eigen
klas. De Kinderen zullen daar met elkaar het sinterklaasfeest vieren.
Om 14:00 eindigt de schooldag en gaan alle kinderen met hun cadeau/surprise naar huis.
Op het plein zal er een speciale plek worden gereserveerd waar de ouders kunnen staan tijdens het
verwelkomen van de Sint en zijn pieten. Dit zal aan de linkerkant van het schoolplein zijn. Naast de
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fietsenstalling en de klimrekken. Dit betekent dat u niet bij uw eigen kind zal staan maar samen met
de andere ouders. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
Gedurende de dag zullen de onderbouw groepen een bezoekje brengen aan Sinterklaas en zijn
pieten. In de middag gaat Sinterklaas met zijn pieten ook nog even langs bij de bovenbouwgroepen.
In de bovenbouw maken de kinderen een surprise. Vergeet deze niet op tijd in te leveren. Dit kan op
dinsdag 4 december. Heeft uw kind hulp nodig bij het maken van de surprise? Geef dit even aan bij
de groepsleerkracht. We hopen er een spetterend feest van te maken!
Mochten de kinderen 6 december wat moe zijn, dan mogen zij uitslapen, tot 10.30 uur noteren wij
geen absenten.

Event-coördinator
Op 30 oktober hebben wij met een groep (klassen)ouders een goede bijeenkomst gehad.
Wij hebben op de bijeenkomst met elkaar bedacht hoe de klassenouders en nieuwe oudercommissie
samen kunnen werken en de lijnen kort kunnen houden. Er is inmiddels een app-groep voor ouders
van de oudercommissie en een app-groep van klassenouders.
Wij hebben op die avond ook medegedeeld dat de event-coördinator die wij op dat moment hadden
aangenomen helaas toch niet kon beginnen vanwege gezondheidsredenen.
Gelukkig heeft één van de aanwezige ouders, Mijke Soejoko, zich gemeld met interesse voor deze
nieuwe rol. Inmiddels is Mijke gestart en probeert, waar het kan, de sint- en kerstwerkgroepen te
ondersteunen. Samen gaan wij in de loop van de tijd bekijken op welke wijze zij deze nieuwe rol
verder invulling kan geven. Mijke zal in elk geval de spil vormen tussen school en de oudercommissie
en tussen oudercommissie en de klassenouders.
Mocht u de oudercommissie willen bereiken voor suggesties of aanvullingen dan kunt u hen mailen
op: oc.poseidon@amosonderwijs.nl

School versieren
Er is door een aantal ouders keihard gewerkt om de school in sinterklaas sfeer te krijgen waarvoor
dank! Deze mooie versiering moet er natuurlijk ook weer worden afgehaald. Iedere groep heeft een
aantal ouders nodig die kunnen helpen bij het verwijderen van de
versiering. Dit gebeurt op 5 dec om 14.00 uur. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de klassenouder van de groep van uw kind.
Direct na het sinterklaasfeest starten op school de kerstactiviteiten. Op
vrijdag 7 dec om 12:00 uur wordt deze versiering opgehangen. Wie kan er 2 uurtjes helpen? Ook
hiervoor kunt u zich opgeven bij de klassenouders.

Vreedzame school Blok 3
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen
gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen
elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de
kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen
wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om
goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien
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dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende
manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende
‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende
ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier
leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld
‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’

Week van de mediawijsheid

Van 16 november tot en met 23 november was het de week van de mediawijsheid. Dit is een
nationale week en dit jaar deed de Poseidon ook mee aan deze leuke week. Tijdens deze week willen
we leerlingen bewust maken van alle media om hen heen, want dat is er tegenwoordig steeds meer.
Wat is internet eigenlijk? Wat kunnen we met internet? Wat gebeurt er
allemaal op internet en waardoor worden we beïnvloed? Om de leerlingen
bewust te maken van alle media, zijn we aan de slag gegaan met
verschillende leuke activiteiten rondom dit thema. Er werd elke dag aan
mediawijsheid gewerkt.
Voor elke jaargroep waren er leuke activiteiten. Bij de groepen 5 tot en
met 8 kwam de onderwijsrobot Eddie ook nog een bezoekje brengen.
Dit alles was natuurlijk te volgen op de klasbord van de klas van jullie
kinderen.

S.E. Dag
Het nieuwe jaar gaan wij goed van start! Maandag 7 januari is er namelijk een studiedag op de
Poseidon en organiseren wij een ‘S.E. Dag’ voor de kinderen.
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:
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• Maandag 7 januari • ‘S.E. WEEK’ maandag 25 t/m donderdag 28 februari (samen met de Archipel &
de Willibrord) • Vrijdag 21 juni
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
Hopelijk tot na de kerstvakantie op de Poseidon!

Algemene reminder ouderbijdrage 2018-2019
Wij vragen u weer de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage wordt gebruikt
om het onderwijs aan de kinderen van de Poseidon te verrijken en activiteiten te betalen waarin de
bekostiging vanuit de overheid niet voorziet. Zo worden o.a. het Kerst- en Sinterklaasfeest,
bibliotheek bezoek, kosten voor diverse uitjes en avond 4-daagse bekostigd uit de ouderbijdrage.
Kinderen uit de groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis, de kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan op
kamp. Let op u betaald dus ouderbijdrage en kamp of ouderbijdrage en schoolreis.

1 (oudste) kind
2de kind
3de kind
etc
ste

Ouderbijdrage
€80
€70
€60

Kamp
€90
€90
€90

of

schoolreis
€30
€30
€30

U kunt ervoor kiezen om het bedrag voor kamp en/of schoolreis op een later moment aan ons over
te maken.
Het bedrag kunt u overmaken naar:
Rabobank IBAN: NL79RABO0156488345
t.n.v.AMOS 1 INZAKE POSEIDON
Vermeld daarbij a.u.b. de voor- en achternaam van uw zoon/dochter.
U kunt de factuur van de ouderbijdrage terug in het ouderportaal van Parnassys.
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Circle of Parents
Wat goed dat je dit stukje leest! Heb jij thuis
ook veel te kleine kinderkleding liggen die
nog goed vaker gedragen kan worden? Koop
je net als vele anderen (onnodig) dure en
nieuwe kinderkleding? Dit hoeft niet meer!
Wij zijn drie studenten van de Universiteit
van Amsterdam met als doel tweedehands
kinderkleding de standaard te maken. Dit
doel willen wij bereiken met het creëren van
het online platform Circle of Parents.
Circle of Parents maakt het mogelijk voor
ouders om onderling makkelijk, veilig en
duurzaam kinderkleding te kopen en
verkopen. Plaats of vind binnen één minuut
je kinderkleding online, shop veilig met
beveiligde betalingen en een betrouwbaar
reviewsysteem en draag bij aan een betere
wereld door je kinderkleding tweedehands
te kopen en verkopen.
Circle of Parents: dé nieuwe
oudercommunity voor goede tweedehands
kinderkleding!
www.circleofparents.nl
hallo@circleofparents.nl

Belangrijke data dec/jan
Wo
05-12-2018
Sinterklaasfeest
Do
06-12-2018
Uitslaapochtend (geen absenten registratie tot 10.30 uur)
Vr
14-12-2018n Informatieochtend nieuwe ouders
Do
20-12-2018
Kerstviering op school
Do
20-12-2018
Kerstdiner
Vr
21-12-2018
School tot 12.00 uur
Ma
24-12-2018
Start kerstvakantie
Zo
06-01-2019
Einde kerstvakantie
Ma
07-01-2019
Studiedag, kinderen zijn vrij
Do
10-01-2018
Diplomering mediatoren
Ma
21-01-2019
Starttoetsweken
Do
24-01-2019
informatieochtend nieuwe ouders
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019
School tot 12.00 uur
Kerstvakantie
Studiedag
voorjaarsvakantie
studieweek
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart weekend
Tweede Pinksterdag
Studiedag
School tot 12.00 uur
Zomervakantie

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