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Schooljaar 2020-2021 nummer 6, 19 februari 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 5 schooljaar 2020-2021.  
Veel leesplezier! 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de directie 

• Schoolnieuws 

• UniKidz 

• Sportnieuws 
Oost beweegt 

• Ouder- en Kindteams 

• Tot slot 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wat fijn om de leerlingen weer op school te mogen ontvangen! We hebben de afgelopen twee 
weken weer fysiek onderwijs gehad. De focus in deze twee weken lag, naast het schoolwerk, 
ook op het stukje sociale- emotionele ontwikkeling. Leerlingen hebben de periode 
thuisonderwijs en de lockdown verschillend ervaren maar ook de groepsbinding was weer een 
belangrijk aandachtspunt. Het is fijn om te zien dat de leerlingen met plezier in de klas zitten en 
weer blij zijn om hun klasgenoten te  zien. We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw hulp 
de afgelopen weken bij het thuisonderwijs van uw zoon en/of dochter.  
De komende week hebben wij voorjaarsvakantie en dit betekent een weekje geen school en 
lessen. Wij hopen dat iedereen geniet van een weekje rust, geen zorgen over het (online) 
werken en (thuis)onderwijs, maar gewoon een weekje geen schoolwerk. Lekker naar buiten, 
chillen, film kijken, spelen etc. etc.  
 
Blijf gezond!     
 
Hartelijke groet,  
Annemieke en Dana 
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Schoolnieuws 

Cito’s 
 Na de voorjaarsvakantie starten we met het afnemen van de Cito-toetsen. Wij nemen de Cito-
toetsen af om de leerontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. Naast de Cito-toetsen gebruiken 
we voor het volgen van de leerontwikkeling ook methodetoetsen en de groei die kinderen laten zien 
in hun dagelijks werk in Snappet. Deze twee zijn minstens zo belangrijk om uw kind te kunnen volgen 
en het onderwijsaanbod op af te stemmen.  Alle instrumenten laten ons net op een andere manier 
naar de ontwikkeling kijken maar geven samen een goed beeld.  
Wij merken dat veel kinderen tijdens de "cito periode" last hebben van stress. Wilt u meehelpen 
deze stress te voorkomen? Dit kunt u doen door niet te veel druk op de Cito-toetsten te leggen. Leg 
uw zoon/dochter uit dat de toets bedoeld is om te kijken wat zij al kunnen en waar zij nog extra hulp 
of uitdaging voor nodig hebben. Wij zullen dit op school ook bespreken met de leerlingen. Zo kunnen 
we er samen aan bijdragen dat het een ontspannen toetsperiode wordt en kinderen kunnen laten 
zien wat zij al kennen en kunnen.  
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Heutink voor thuis 
In Heutink voor thuis worden door onze schoolleverancier 
interessante artikelen geplaatst. Bij iedere klik op onderstaande link 
verdient de school ook nog eens een tegoed om nieuwe 
lesmaterialen aan te schaffen. 

https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=poseidon&utm_campaign=poseidon&utm_source=lead
dyno&utm_medium=affiliate 
 

 

Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden: 

Ontdek de unieke talenten van jouw kind 

 

Als ouder vind je jouw kind de knapste en slimste van de wereld. En weet je dat dit nog klopt ook? Als 
ouder zie je namelijk als geen ander waar de talenten van jouw kind liggen. Daar heb je geen 
talentenjacht of dure test voor nodig. Goed kijken naar je kind is voldoende. 

Bij talent denken we vaak aan een kind dat extreem hoge cijfers haalt, uitmunt in sport, of virtuoos 
viool speelt. Maar talent gaat niet alleen over de grote talenten waarmee je een Nobel-prijs wint, een 
medicijn tegen kanker ontwikkelt of een musicalster wordt. 
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Niet eens met de groepsindeling? Do’s & don’ts 

 

Wat kun je als ouder doen als je het absoluut niet eens bent met de nieuwe groepsindeling van je 
kind op school? De school beslist over de groepsindeling. Toch zijn er dingen die je als ouder kunt 
doen als je de groepsindeling echt niet ziet zitten. 

Klagen op het schoolplein? 

Je kunt uitgebreid op het schoolplein je beklag doen, ach en wee roepen en proberen de andere 
ouders te overtuigen van het onrecht dat je kind wordt aangedaan. Dat is volstrekt menselijk en 
kan enorm opluchten. Je bereikt er alleen niets mee. 

Alsnog in een andere groep? Dat wordt lastig 

Wat dan wel? In alle eerlijkheid: de kans dat het je lukt nog iets te veranderen aan de 
groepsindeling is niet zo groot. Bij het bepalen van de groepsindeling is het ondoenlijk om aan alle 
individuele wensen tegemoet te komen en het schept natuurlijk een precedent als klagende 
ouders hun zin krijgen. Dat zou het proces van groepsindeling voor scholen helemaal een 
onmogelijk opgave maken. 
 
Bovendien: de groepsindeling is niet iets waar een school lichtzinnig over denkt. Alle voors en 
tegens zijn afgewogen en er wordt zorgvuldig naar het belang van de kinderen gekeken voordat er 
een beslissing valt.  
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Kleur op school 

Kleur op school nieuwsbrief , 5 februari 2021 

  
  

 
De Poseidon gebruikt deze “methode” om invulling te geven aan het oecumenische karakter 
van de school.  
 
 
 

nummer 3 Geef je bloot 
 

Joris is zijn navel kwijt 
Thematiek die past bij nr. 3! 

Echt grappig over relationele en seksuele ontwikkeling 

 
Als Joris in de speeltuin ondersteboven aan het klimrek hangt en zijn 
T-shirt naar beneden zakt, ziet zijn vriendinnetje Aissa dat Joris geen 
navel heeft. Joris is zijn navel kwijt! Samen gaan ze op zoek naar de 
navel van Joris. En komen ze tijdens het zoeken te weten waarom we 
een navel hebben. 
Misschien hebben we een navel niet nodig, maar het is wel raar als 
we er geen hebben, toch? 
 Een liefdevol prentenboek waarin onderwerpen rond zwangerschap, 
seksuele diversiteit, geboorte, bloot en vriendschap worden 
aangestipt. Daarmee kan het boek een mooie aanleiding zijn om met 
kinderen in groep 1 t/m 4 te praten over relationele en seksuele 
ontwikkeling. 
Auteur: Jeroen Hoogerwerf | Illustrator: Géwout Esselink 
Hardcover, 34 pagina’s | ISBN 9789491740978 
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Vreedzame school 
 
Blok 4 – We hebben hart voor elkaar 
 
De leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen, 
en leren zich in te leven in de gevoelens van anderen.  
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UniKidz 

SAMEN NAAR SCHOOL 
 
Samen met jouw grote broer of zus naar school? Dat kan! Wij hebben namelijk een kinderdagverblijf 
geopend in de Poseidon. Kinderen van 2 tot en met 4 jaar worden volgens het unieke UniKidz 
opvangconcept opgevangen en gecoached vanuit een ontwikkelingslijn.  

 

 
 
Momenteel bieden locatie UniKidz Haven en Park al buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 
4 tot en met 13 jaar aan. Met de uitbreiding naar peuteropvang komt een grote wens van zowel 
UniKidz als basisschool Poseidon uit. Nu kunnen ook onze peuters met hun grote broer of zus samen 
naar school!  

 

Impressie ruimte 

 

 

 

 

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


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

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

 

Voor kinderen, ouders en medewerkers van UniKidz en Poseidon is het een geweldige stap om de 
ontwikkeling van 2 tot en met 13 jaar van dichtbij mee te kunnen maken en kinderen hierbij te 
coachen. UniKidz werkt nauw samen met de Poseidon waardoor bijvoorbeeld kinderen van de 
voorschool al regelmatig een kijkje kunnen nemen op de 'echte' school. Het kunnen volgen van de 
ontwikkeling werkt heel positief.  
Het concept van UniKidz om kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen sluit mooi aan 
bij de visie van de school. Door middel van het aanbieden van activiteiten in de vier 
ontwikkelingsgebieden FitKidz, MindKidz, SoulKidz en SkillsKidz worden kinderen optimaal 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dat begint al bij de allerkleinsten.  

 

Impressie ruimte 

 

 

 

 
 
De locatie gaat binnenkort open! Een (digitale) rondleiding door de huidige locatie en inschrijven is 
nu al mogelijk!  
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Sportnieuws  
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KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij 
meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de 
scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige 
omgeving samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft 
meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. KIES is geen therapie, het is coaching van 
kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES 
kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de 
gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun 
groepsgenoten sterkt kinderen.  
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle 
kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. Na 
KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich 
zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan voor 
hen best haalbare mogelijkheden. 
  
Donderdag 18 maart start de KIES training op IJburg. Locatie: OKT Pampuslaan 26.  
Aanvang: 15.30u-17u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn aaneengesloten 
bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES.  
Inschrijven kan tot uiterlijk 22 februari a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het 
deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur van uw school. Voor inhoudelijke vragen 
kunt u zich richten tot KIES-coach Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende 
deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is 
meer te lezen over KIES. Ook kunt u op de website een kort filmpje bekijken waar kinderen vertellen 
over hun ervaringen van deelname aan KIES in Amsterdam. 
''Sinds mijn zoon bij KIES is geweest durft hij zijn verhaal te delen met mij en kunnen 
we het hier samen over hebben. Dat geeft mij, als moeder, een heel fijn gevoel.'' 
Moeder jongen, 10 jaar 
  
Groetjes, 
  
Rosa Reitsma 
Ouder- en kindadviseur (OKA) 
Ouder- en kindteam IJburg-Zeeburgereiland 
  
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
06-40817036 
Werkdagen: Maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag. 
  
Ouder- en kindteams Amsterdam 
Om jou te helpen 
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Tot slot: 
 
Vakanties schooljaar 2020 - 2021 
 
Kerstvakantie    21 december 2020 - 03 januari 2021 
Voorjaarsvakantie   22 februari 2021 - 28 februari 2021 
Goede Vrijdag/Pasen   2 april 2021 - 5 apr 2021 
Meivakantie    26 april 2021 - 9 mei 2021 
Hemelvaart    13 mei 2021 - 16 mei 2021 
Pinksteren    24 mei 2021 
Zomervakantie    9 juli 2021 - 22 augustus 2021 
  
 
Extra vrije dagen & Studiedagen 2020 – 2021 
 
studiedag   maandag 1 maart 2021 
studiedag    dinsdag 25 mei 2021 
studiedagen    donderdag 17 en vrijdag 18 juni 2021 
dag voor zomervakantie  vrijdag 9 juli 2021  
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