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Poseidon post  
Schooljaar 2015-2016 nummer 3, nov 2015  

 
Sinterklaas 
Aanstaande vrijdag 4 december is het zover! Dan komt SINTERKLAAS bij ons op bezoek! 
 
De aankomst zal anders verlopen dan andere jaren omdat we 
dit schooljaar samen met de Archipel de aankomst van 
Sinterklaas vieren. Let dus goed op! 
  
De deuren gaan gewoon om 08:15 uur open zodat de kinderen naar hun klaslokaal kunnen gaan. De 
kinderen mogen de jassen aanhouden. Om 08:30 uur starten ALLE kinderen samen met hun 
leerkracht in hun eigen lokaal. Op die manier kunnen alle leerkrachten zien of er nog kinderen 
missen,  met meer dan 1000 mensen op het schoolplein in het belangrijk dat de leerkrachten 
overzicht kunnen houden op hun groep, dus zorg ervoor dat uw kind die dag op tijd is! 
 
Om 08:35 lopen de leerkrachten met de kinderen naar buiten en gaan zij met hun groep op een 
afgesproken plek op het plein staan. Voor de ouders is er een speciale plek gereserveerd. Dit is aan 
de linkerkant van het schoolplein, bij de fietsenrekken, dus niet voor het hek aan de voorkant! Helaas 
kunnen ouders niet bij hun kind op het plein staan. Dit is organisatorisch met meer dan 600 kinderen 
niet mogelijk. We hopen dat u hier rekening mee houdt. Wanneer de ouders aan de zijkant van het 
plein staan is het hek voor de school vrij en kunnen alle kinderen Sinterklaas zien aankomen. 
 
Sinterklaas zal bij alle groepen in de school even een bezoekje brengen. Bij de onderbouwgroepen 
zullen de bezoekjes wat langer zijn dan bij de bovenbouwgroepen. 
 
De schooldag eindigt gewoon om 14:00 uur. 
  
Voor de kinderen van de bovenbouw: vergeet de surprises niet op tijd in te leveren! 
  
We hopen er samen een mooi en gezellig feest van te maken op 4 december! 
 
Kerst 
Alle kinderen zijn nog  in de Sinterklaas stemming maar het kerstfeest staat ook al bijna 
voor de deur. Bij deze Poseidon post vindt u de Poseidon post- Kerst met heel veel 
informatie over de kerstactiviteiten.  
 

 

Schoolkrant  
Download de allereerste digitale Poseidon schoolkrant. Hij staat op de site van de 
Poseidon, u kunt de Poseidonkrant vinden onder het kopje 'Kinderen'. Iedere klas heeft 
een deel aangeleverd om de activiteiten uit de eerste periode voor u op een rijtje te 
zetten. We zijn er erg trots op en kijken uit naar de volgende editie!   
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Medezeggenschapraad 
De MR wil graag horen wat er speelt en welke zorgen de ouders hebben, om haar rol goed in te 
kunnen vullen. Wij richten ons op de zaken die het algemeen belang van ouders en leerlingen dienen. 
De afhandeling van individuele klachten ligt bij de schoolleiding. 
 
De MR wordt vertegenwoordigd door de volgende ouders: Jan Bouwe van den Berg, Gerda de 
Weerdt-Hazenberg (secretaris) Natascha Lubberding (voorzitter). Vanuit de leerkrachten zijn dit Sara 
Combee leerkracht groep 1/2A, Joelle van der Sluis leerkracht groep 1/2D en Sabine Schipper 
leerkracht groep 3C. 
 
 
Wij stellen ons graag aan u voor: 
Jan Bouwe van den Berg: vader van Mijnke groep 5A bij juf Johanneke,   

        Noor in groep 3B bij juf Sonja en juf Sabine, 
        werkzaam bij VU als hoogleraar wiskunde. 

 
Natascha Lubberding;  moeder van Jasmijn in groep 8 unIQ  bij meester Aiko en juf Margreet 

        Anne in groep 6UniQ bij meester Tim en juf Heidi,  
        Abel in groep  1/2B bij juf Ilse en juf Sanne 
        werkzaam als shiatsu therapeute 

 
Gerda de Weerdt;  moeder van Roderik in groep 8 unIQ bij meester Aiko en juf Margreet, 

                                     Magnus in groep 7 unIQ bij meester Tim en juf Heidi,  
                                     Aveline in groep 5B bij meester Tiba ,  
                                    Ellenoor  in groep 3B bij juf Emma en juf Sonja  
                                     werkzaam als LEAN manager bij Achmea 
 

U kunt ons bereiken via het mailadres: MR.Poseidon@amosonderwijs.nl 
 
 

 
Vlnr: Joëlle, Sara, Sabine, Gerda, Jan Bouwe, Natascha 
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Liedje en Latte 
In de bijlage vindt u een flyer van liedje en latte. Een aantal deelnemers zal ook het koortje 
vormen dat op de kerstviering van de Poseidon zal zingen.  
 
 
 Belangrijke data december 
Vr 4 dec    Sinterklaasfeest 
Ma 7 dec  8:30 uur  school versieren in Kerstsfeer 
Wo 16 dec   inleveren doosje voedselbank 
Do 17 dec 13.45  Kerstliedjes zingen op het plein 
Do 17 dec  17.00-18.30  Kerstdiner in de groepen 
Vr 18 dec    school tot 12.00 uur 
Ma 21 dec t/m zo 3 jan   Kerstvakantie 
 
 
 
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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