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Kerst
Gisteren hebben de kinderen in alle groepen een gezellige kerstviering met elkaar gehad. Wij
danken alle ouders voor de inspanningen die geleverd zijn om het voor de kinderen tot een
groot succes te maken.
Het team van de Poseidon wenst iedereen een goede vakantie en hele fijne feestdagen!
Toetsen leerlingvolgsysteem:
In de laatste week van januari starten we met de toetsweken. Hiervoor gebruiken we, naast
de technisch leestoetsen, de toetsen van het Cito. De leerlingen van groep 1 worden nog
niet getoetst.
Met de uitslagen van deze toetsen bekijken we de voortgang op individueel, groeps- en
schoolniveau. In de laatste week van februari schrijven we dan de nieuwe plannen voor de
tweede helft van het schooljaar.
Luchtkwaliteit ’T IJ49
Zoals eerder in de Poseidon post gemeld is er in ’T IJ49 een fijnstof en stikstofmeting meting
uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden dat de waarden voldoen aan wet- en regelgeving.

Voedselbank
De actie van de voedselbank was een groot succes er zijn maar liefst 345 dozen ingeleverd
en 5 extra kratten. Bij de voedselbank waren ze erg dankbaar!
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Oecumenische identiteit
Ieder jaar stellen wij in onze school één van de 5
wereldgodsdiensten centraal. Dit jaar is dat de Islam. Alle
groepen gaan in de tweede en derde week een moskee
bezoeken. In de klassen zullen zij ter voorbereiding aan het
bezoek met elkaar praten aan de hand van allerlei voorwerpen
uit een leskist. De exacte data zijn nog niet bekent, u wordt
hierover via de leerkrachten geïnformeerd.
Inbraken
In de afgelopen weken is er 3 keer ingebroken in de school. Helaas is er de laatste keer een
grote hoeveelheid computers meegenomen. Gelukkig staat er op deze computers geen
informatie opgeslagen dit staat allemaal op een externe server, hier is dus geen enkele zorg
over. Mocht u in de Kerstvakantie vreemde dingen rondom de school zien, wilt u dan de
politie bellen?
Veilig omgaan met vuurwerk
Vuurwerk hoort bij een knallend uiteinde van het jaar. Voor veel kinderen en jongeren een
spannende gebeurtenis waar ze al vanaf begin december mee bezig zijn. Maar vuurwerk
afsteken mag alleen op oudejaarsavond van 18.00 tot 02.00 uur. Op dinsdag 29, woensdag
30 en donderdag 31 december is vuurwerk te koop bij officiële verkooppunten. Kopers
moeten 16 jaar of ouder zijn.
Veilig omgaan met vuurwerk is erg belangrijk. Let op je omgeving en
koop geen illegaal vuurwerk. Weten hoe je vuurwerk veilig kunt
afsteken? Kijk voor tips op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk of www.veiligheid.nl
(zoekterm vuurwerk afsteken).
De gemeente en politie werken intensief samen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Meer
info: www.amsterdam.nl/vuurwerk. Daar leest u ook hoe u vuurwerkoverlast kunt melden.

S.E. Dag - Opvang tijdens studiedagen
In 2016 zijn er weer ‘S.E. Dagen’ op de Poseidon!
Voor de ouders die nog niet met ons bekend zijn: S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) biedt
tijdens studiedagen opvang voor de leerlingen van de Poseidon (in het schoolgebouw van de
Poseidon), met een leuk alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'.
*Kinderen hebben een ontzettend leuke dag
*Opvang tijdens studiedagen is geregeld
Aankomende S.E. activiteiten op de Poseidon:
De ‘S.E. Week’ vóór de krokusvakantie
*Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2016
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Maandag t/m vrijdag, reguliere schooltijden, schoolgebouw van de Poseidon, een fantastisch
leuke week! Een ‘S.E. Week’ heeft altijd een thema. Gedurende de week maken de kinderen
samen met onze theaterdocent een eigen voorstelling passend in het thema. Naast het
maken van de voorstelling staan er allerlei kook-, knutsel en kampactiviteiten op het
programma. Op vrijdagmiddag wordt de week afgesloten met een super leuke voorstelling
voor de ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s . Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken en na afloop is er een drankje en een, door de kinderen zelfgemaakt, hapje!
‘S.E. Dagen’ in 2016
*Woensdag 23 maart
*Maandag 25 april
*Dinsdag 26 april
*Maandag 20 juni
*Dinsdag 21 juni
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.
Vanaf 2016 kunt u uw kind(eren) inschrijven op onze vernieuwde website! www.sedag.nl
Belangrijke data december
Ma 21 dec t/m zo 3 jan
Do 7 jan 15.30-16.30 uur
Ma 12 jan
Zo 17 jan
Ma 25 jan
Do 28 jan

Kerstvakantie
Voorlichting V.O. groepen 7 en 8
schoolfotograaf
HB-020 spelletjesmiddag op de Poseidon
adviesgesprekken gr 8
adviesgesprekken gr 8

Vrije dagen en vakanties schooljaar 2015-2016
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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