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Nieuws uit het team 
Zoals u misschien is opgevallen is onze conciërge Stef, al enige tijd niet meer op school. Stef is 
ongelukkig ten val gekomen en heeft daarbij een gecompliceerde beenbreuk opgelopen. Hij wordt 
vanaf vandaag vervangen door Frank Fokker. 
 
Ouderbijdrage 
Wij vragen u 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, het creatief circuit, Sint Maarten, Paasfeest, sportdag, 
zomerfeest, afscheidsavond, bezoek aan een gebedshuis, bezoeken aan de OBA, klein 
buitenspeelmateriaal, luizenspullen en apparatuur voor nieuwe media 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 betaalt 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 er ook voor 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. 

 
Sint Maarten 2015 
Op woensdagmiddag 11 november zullen de groepen 1 tot en met 4 met zelfgemaakte lampionnen 
langs twee andere klassen lopen. Zij zingen dan een liedje voor de kinderen uit de andere groep en 
krijgen wat lekkers (doosje rozijnen). De lampionnen maken zij vantevoren  in de klas. De bovenbouw 

en unIQ 4/5 lopen niet langs de andere groepen, maar lezen een verhaal over het 
onstaan van deze feestdag en geven een daverend applaus aan de kinderen die 
komen zingen. Natuurlijk krijgen de kinderen in de bovenbouw ook wat lekkers:) 
 
De kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen een lichtje voorzien van naam meenemen op 
woensdag 11 november.  
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ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT.... nou ja, bijna dan! 
Zaterdag 14 november is het weer zover. Dan komt Sinterklaas aan in Nederland! 
Vrijdag 13 november om 14:00 uur wordt de school feestelijk versierd en wordt er ook aandacht 
besteed aan andere belangrijke zaken...  Hier kunnen wij uw hulp bij gebruiken!! 
Wilt u komen helpen dan kunt u zich opgeven bij juf Els van groep 1/2 E. Dit 
kan ook via de mail: els.aarts@amosonderwijs.nl Mocht u geen tijd hebben, 
maar wel willen helpen, dan kunt u ook een lege doos inpakken met een mooi 
Sinterklaaspapiertje. Let op, het is voor ons handig als u de lege doos eerst 
inpakt met een kerstpapiertje en daaroverheen een sinterklaaspapiertje. 
Op die manier kunnen we na Sinterklaas het sintpapiertje er af halen en de 
dozen gebruiken voor de kerstversiering. De dozen kunt u inleveren bij juf Els 
van groep 1/2 E (op de dependance). Alvast hartelijk dank hiervoor! 
  
Wij zullen in deze tijd het Sinterklaasjournaal gaan volgen. Uiteraard mag ook  door alle kinderen 
(groep 1 t/m 8) de schoen weer worden gezet. Dit doen we op dinsdag 17 november 
zodat we op woensdag 18 november kunnen kijken of er iets in zit! De kinderen van groep 1/2,3,4 en 
4/5 UNIQ mogen op 5 december een cadeautje van de Sint in ontvangst nemen. De kinderen van 
groep 5 tot en met 8 (regulier en UNIQ) maken voor elkaar een surprise! Meer informatie daarover 
volgt nog. 
  
Op vrijdagochtend 4 december ontvangen wij, samen met basisschool de Archipel, Sinterklaas en de 
pieten op het schoolplein. De Sint zal dan met de pieten een welkomsrondje over het plein 
lopen en daarna de klassen bezoeken. De kinderen zullen die dag gewoon starten in de klas. Zorgt u 
er voor dat uw kind die dag op tijd is? Op die manier kunnen de leerkrachten eerst kijken of alle 
kinderen aanwezig zijn. De ouders mogen dan buiten wachten. 
 
Aangezien het schoolplein erg vol zal staan met kinderen zullen er twee plekken worden aangegeven 
waar ouders kunnen gaan staan. 
  
Deze schooldag zal gewoon tot 14:00 duren 
 
Update ontwikkelingen ’t IJ49 
Eerder hebben wij u al geïnformeerd n.a.v. de zorgen van enkele ouders m.b.t. het binnenklimaat in 
’t IJ49 i.r.t. de nieuwbouw van de supermarkt. Onlangs zijn hernieuwde metingen gedaan naar CO² 
waarden. De resultaten van die metingen zijn zeer binnenkort te verwachten. Een meting van de 
GG&GD op vrijdag 11 september jl heeft overigens aangetoond dat er op dat moment in de school 
voldoende ventilatie aanwezig was. Inmiddels heeft een drietal ouders van leerlingen van de 
Poseidon bij de bestuursvoorzitter van stadsdeel Oost, de heer Manuel, hun zorgen geuit over het 
klimaat in ’t  IJ49. De zorgen van de drie ouders spitst zich nu toe op met name fijnstof. In dit verband 
is afgesproken dat op zeer korte termijn een tweetal metingen zullen worden uitgevoerd. Het betreft 
een fijnstof en een NOX- meting. Hiervoor is een extern bedrijf benaderd om de metingen uit te 
voeren. De metingen worden conform huidige wet- en regelgeving uitgevoerd. De metingen hiervoor 
zijn 19 oktober gestart en zullen naar verwachting twee weken in beslag nemen. Daarna is twee 
weken nodig om het rapport op te stellen en dit betekent dat uiterlijk half november de resultaten 
bekend zijn. Wij zullen u van de voortgang op de hoogte houden. 
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Informatieavond VO en scholenmarkt VO 
Op donderdag 26 november om 18.30 uur hebben wij een informatieavond voor de leerlingen en 
ouders van groep 8 over de overgang naar het voortgezet onderwijs. De procedure zoals deze in 
Amsterdam voor het aankomend jaar is vastgesteld zal aan u en uw kind worden uitgelegd. 
 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn wilt u zich dan afmelden bij de leerkracht? 
 
Na het succes van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar aansluitend een VO scholenmarkt deze start 
om 19.30 uur. In 3 rondes zal er in de lokalen van de Poseidon en de Archipel voorlichting worden 
gegeven door de uitgenodigde VO scholen. Deze scholenmarkt is voor ouders en leerlingen van groep 
8 en ouders van groep 7. 
 
Insluiper 
Helaas is er afgelopen woensdag een insluiper de school binnengekomen rond 11.45 uur. Deze heeft 
de portemonnee en telefoon van juf Linda en 5 leerling laptop ’s gestolen. Wij proberen op te letten 
wie de school binnenkomt en de deur zo veel mogelijk gesloten te houden. Mocht u uw kind 
tussentijds komen ophalen wilt u er dan ook voor zorgen dat u de voordeur weer goed achter u sluit? 
 
 
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.  
 
Verjaardagen en uitdelen 
Jarig zijn is voor ieder kind een bijzonder. We  maken er samen een fijne dag van. Wilt u van te voren 
aangeven wanneer uw kind gaat trakteren? Voor uw kind is het leuk als de verjaardag is voorbereid 

en de leerkracht er bij binnenkomst op in kan springen. Als school hechten wij 
waarde aan een gezonde traktatie, zowel voor kinderen als voor leerkrachten. 
Gezond trakteren is een goede gewoonte en vinden wij belangrijk.  
Een ouder van één van onze leerlingen houdt op facebook een pagina bij 
“gezondere school traktaties” . 
 Leuk om op te kijken als u nog op zoek bent naar inspiratie.  
 

 
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.  
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Sam Sam 
Kinderen halen hun wijsheid van straat, op school en thuis. 
Samsam wil in die (educatieve) thuissituatie een rol spelen.  
 
Om van ouders in Nederland te horen hoe we dat doen of hoe we dit kunnen doen, organiseren we 
op dinsdag 3 november een onderwijscafé in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De avond start om 
19.30 met inloop en koffie en eindigt om 21.30 met een borrel. 
 
Toegang is gratis! Meld je aan door een mailtje te sturen naar info@samsam.net  
Meer informatie:http://www.samsam.net/leerkrachten/onderwijscafe-voor-ouders/ 
 
Korte impressie van het programma.  
 
Introductie 
Missie Samsam, spreker Madeleine Vreeburg: 

 Ø  Wie zijn wij? Wat bieden wij? 
Onderwijscafé: 

 Welke mogelijkheden zie ik als ouder met Samsam magazine om thuis met mijn kinderen 
aan de slag te gaan? 

  Welke behoefte heb ik als ouder aan ondersteunend materiaal voor thuis? 

  Voor welke doelgroep (gezinnen) is Samsam Magazine op dit moment interessant? 
  
Ouders ontvangen na afloop een Goody bag met het Samsam Magazine en materiaal om thuis 
aan de slag te gaan op het gebied van Duurzaamheid, Kinderrechten en Burgerschap. 
  
 
Belangrijke data november 
Do 5 nov 12.30-13.45 eerste ronde creatief circuit  
Wo 11 nov   Sint Maarten 
Vr 13 nov 8.30  versieren school voor Sinterklaas 
Za 14 nov  aankomst Sinterklaas 
Do 19 nov 12.30-13.45 tweede ronde creatief circuit 
Do 26 nov   informatieavond en scholenmarkt gr 7 en gr 8 
vr  27 Nov   PoseidonPost 3 
ma 30 nov  informatieochtend voor nieuwe ouders  
 
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2015-2016 
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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