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Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
Op maandag 5 en donderdag 8 oktober staan de oudergesprekken gepland. U wordt geïnformeerd 
over  de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter.  Aanstaande maandag hangen 
hiervoor de intekenlijsten op de deuren van de klassen. 
 
Groep 8 hanteert een andere planning m.b.t de oudergesprekken i.v.m. het advies richting het V.O. 
Mocht u echter nu wel gespreksonderwerpen hebben dan kunt u zich uiteraard wel intekenen. 
  
Kinderboekenweek 
Het is al bijna zover: de Kinderboekenweek, het thema van dit jaar is Raar Maar waar!!!! 
 
Opening woensdag  7 oktober 
We starten woensdag 7  oktober op het nieuwe schoolplein om 8.15 met een spetterende, feestelijke 
opening. Alle kinderen en ouders zijn hierbij van harte welkom. We zouden het erg leuk vinden als 
alle kinderen op deze dag zwart/witte kleding dragen.    
Als je mee wilt dansen en zingen: op www.kinderenvoorkinderen.nl vind je het themaliedje ‘Raar 
maar Waar’, tevens ook de dansinstructie. 
 
Voorlezen  
Oudere leerlingen gaan een paar keer in die week bij de jongere leerlingen voorlezen. 
 
Voorleeswedstrijd 

Vanaf 7 oktober vinden er in de groepen 3 t/m 8 
voorleeswedstrijden plaats. De kinderen die het leuk vinden om 
voor te lezen mogen aan deze wedstrijd meedoen.  De winnaar leest 
dan voor op 14 oktober aan een aantal klassen. 
  
Afsluiting donderdag 15 oktober 
Donderdag 15  oktober staat in het teken van de afsluiting van de 
kinderboekweek.  Dit jaar doen we dat met de Grote Poseidonshow. 
De leerlingen gaan dan voor andere klassen een theaterstuk of een 
dansje uitvoeren.  

 
’T IJ49 
Er zijn de afgelopen weken door een aantal ouders vragen gesteld over ‘TIJ 49, met name over de 
effecten van de bouw die daarnaast plaatsvindt.  Deze vragen betroffen o.a. de luchtkwaliteit in 
‘TIJ49 en de verkeersituatie rondom de scholen. Al geruime tijd zijn er overleggen tussen de 
betrokken besturen, de scholen en de diverse verantwoordelijken van de gemeente om het proces zo 
goed mogelijk te laten verlopen waarbij de veiligheid van de leerlingen voorop staat. Inmiddels is er 
een CO2 spot-meting verricht door de GGD, het resultaat was goed en gaf geen reden tot zorg. Er 
wordt nu een lange termijn meting gedaan, over de uitkomst hiervan zullen wij u t.z.t. informeren.  
Mocht de situatie in of rond ‘TIJ49 veranderen dan zullen wij contact zoeken met de  betrokken 
instanties en indien nodig u daarover informeren  
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Bonnen Bruna IJburg 
Kinderen en ouders kunnen tijdens de Kinderboekenweek (7 tot en met 18 oktober 2015) sparen 
voor de  schoolbibliotheek. Hoe? Door tijdens de Kinderboekenweek zoveel mogelijk kinderboeken 
te kopen bij Bruna IJburg en de kassabonnen in te leveren op school. Bruna IJburg doneert 
vervolgens voor 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen boeken voor de schoolbieb. 
 
Wij willen graag het lezen van kinderboeken stimuleren door samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen. Dan wordt lezen vanzelf een feest want leesplezier begint op school  
 
Dus lever allen de bonnen van Bruna IJburg  in bij de leerkracht.   
 
 
Ouderbijdrage 
Wij vragen u weer de jaarlijkse 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. 

 Ouderbijdrage Kamp       of schoolreis 

1ste  (oudste) kind €80 €90 €30 

2de kind €70 €90 €30 

3de kind €60 €90 €30 

etc    

U kunt ervoor kiezen om het bedrag voor kamp 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. 
 
 
Oudercommissie 
Op de Poseidon is een betrokken oudercommissie. Zij helpen met het organiseren van diverse 
feesten. Zonder de inzet van de oudercommissie zouden de activiteiten niet plaats kunnen vinden.  
De school groeit nog steeds en het zou mooi zijn als de oudercommissie meegroeit.  Binnen de 
oudercommissie wordt een verdeling gemaakt voor de inzet bij activiteiten. Wilt u ook een handje 
meehelpen?  Stuur dan een mail naar info@deposeidon.nl Wij zullen er voor zorgen dat uw mail bij 
de oudercommissie terecht komt.  
 
 
Ouderavond groepen 1,2,3  
Op dinsdag 13 oktober  is er een ouderavond voor de ouders van de groepen 1,2 en 3. Deze 
ouderavond is niet op de Poseidon maar  op basisschool de Vlinderboom.  Het thema van de 
ouderavond is: Slimme kleuters/groep 3 leerlingen en de manier waarop leerkrachten met hen 
kunnen omgaan en wat de rol van de ouders is? 
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u zich opgeven voor deze avond via: info@deposeidon.nl 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
mailto:info@deposeidon.nl
mailto:info@deposeidon.nl


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

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? Ga naar de website en meld u aan! 

 

 
 
Verkeer rond de school 
Zoals u allen heeft gemerkt is het ’s morgens druk rondom de school. Gelukkig komen er al veel 
ouders en kinderen op de fiets of lopend naar school. Dat lukt niet altijd en ook niet voor iedereen. 
De komst van de herfst en de winter zal daarin ook een rol spelen. Wij roepen u nogmaals op om 
zoveel mogelijk met de fiets of lopend uw kind naar school te brengen. Wij  verzoeken u, als u met de 
auto komt, rekening te houden met de veiligheid van de kinderen.  
 
Wij hebben vorige week met een delegatie van de gemeente een ronde gelopen om de knelpunten 
aan te geven. De gemeente gaat kijken welke oplossingen er op lange en korte termijn mogelijk zijn 
om de verkeersveiligheid voor de kinderen te vergroten. 
 
 
Ziekmelden 
Wij merken dat wij ’s morgens voor u soms moeilijk te bereiken zijn, vooral op het moment dat er 
een virusje heerst en het druk is op de weg.  Wij vragen u daarom als u kind onverhoopt ziek is te 
mailen naar ziekmelden@deposeidon.nl  Wij hopen zo de lijn vrij te houden voor ouders die bellen 
i.v.m. laatkomen.  
 
 
Ouder- en Kindadviseur 
Mijn naam is Manon van der Kraan. Sinds dit schooljaar werk ik als Ouder- en Kindadviseur op de 
Poseidon en in uw wijk. 
 
U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over 
pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten 
eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. 
Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. 
Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training.  
Als  Ouder- en Kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam IJburg/Zeeburgereiland.  
Ik ben onafhankelijk van school en maak geen deel uit van het schoolteam. Als ouders het goed 
vinden werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. Om 
goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik elke dinsdagochtend van 8.30 tot  12:00 uur 
spreekuur op school. Ik ben dan te vinden in de ib kamer op de 1e etage. U kunt mij ook  telefonisch 
bereiken via  06-33315278 
of via mijn mail 
m.vanderkraan@oktamster
dam.nl 
Meer informatie kunt u 
vinden op: 
www.oktamsterdam.nl 
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SE-Dagen 
De zomer ligt alweer even achter ons, maar na een heerlijke vakantieperiode is S.E. Dag er weer klaar 
voor, en vol met nieuwe ideeën, om leuke en verrassende 'S.E. Dagen' te organiseren. 
Dit gaat aankomend schooljaar wederom op de Poseidon gebeuren! Tijdens  studiedagen van 
docenten organiseren wij in het schoolgebouw een leuk alternatief dagprogramma voor de kinderen: 
een S.E. Dag! (Studiedag voor de docenten, Evenementendag voor de leerlingen) 
 
*Kinderen hebben een ontzettend leuke dag 
*Opvang tijdens studiedagen is geregeld 
 
Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten van deelname aan één  'S.E. Dag' zijn €26,50 
euro per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%. 1e kind €26,50 euro, 2e kind 
€22,50 euro en 3e kind €19,- euro. 
 
NIEUW is de 'S.E. WEEK' tijdens de extra vakantie week in februari (22-26 februari 2016). 
Maandag t/m vrijdag, reguliere schooltijden, schoolgebouw van de Poseidon, een fantastisch leuke 
week! 
 
De eerste 'S.E. Dag'/studiedag die op de agenda staat is vrijdag 16 oktober. Het programma voor 
deze dag wordt momenteel in elkaar gezet en dit belooft een zeer leuke dag te gaan worden! 
Opgeven hiervoor kan door het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen naar  
info@sedag.nl. Dit kan tot uiterlijk maandag 12 oktober. 
 
De website van S.E. Dag krijgt een nieuw jasje en vanaf de herfstvakantie kan er ook via de website 
worden ingeschreven! www.sedag.nl 
 
 
Belangrijke data oktober 
Ma 5 okt  oudergesprekken 
Wo 7 okt  start kinderboekenweek 
Do 8 okt  oudergesprekken 
Di 13 okt  informatieve avond voor ouders gr 1,2,3 over slimme kleuters/kinderen 
Vr 16 okt  studiedag 
Ma 19 t/m zo 25 okt herfstvakantie  
Vr 30 okt   Poseidonpost 3 

 
 
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2015-2016 
Studiedag  vr 16 okt  
Herfstvakantie   ma 19 okt  t/m  zo 25 okt 
Halve dag  vr 18 dec    tot 12.00 uur school 
Kerstvakantie  ma 21 dec  t/m  zo 3 jan 
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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