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Schooljaar 2019-2020 nummer 9, april 2020 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 9 schooljaar 2019 - 2020.  
Veel leesplezier! 

 

Nieuws van de directie 
________________________________________________________________ 
 
Het lijkt wel alsof we met het onderwijs de afgelopen maanden in een rollercoaster zijn beland. Voor 
het eerst sinds de tweede wereldoorlog gingen de scholen dicht in ons land. Een situatie waar nog 
niemand die werkend is in het onderwijs ooit voor heeft gestaan. We hebben gedaan wat we konden 
om zo snel en goed mogelijk (online) onderwijs voor thuis te verzorgen. Een uitdaging waar we 
vooraf vast van hadden gezegd dat deze volledig onmogelijk was, maar we hebben de klus geklaard 
met elkaar. Het heeft veel doorzettingsvermogen gevraagd van teamleden, kinderen, maar ook van u 
als ouder. Naast werken, ook deeltijd juf of meester spelen is niet voor iedereen een makkelijke 
opgave, maar de meeste ouders hebben de taak met veel toewijding volbracht. Echt een compliment 
waard! 
 
Vervolgens de heropening van de scholen met halve groepen. Spannend maar fijn voor iedereen. Op 
onze school hebben we kinderen (of hun ouders)  die in de risicogroep vallen. Samen hebben wij de 
taak hen te beschermen. De oproep om uw kind zelfstandig naar school te laten gaan; zo min 
mogelijk met de auto te komen; snel afscheid te nemen wanneer u uw kind brengt; anderhalve 
meter afstand te houden van elkaar en het allerbelangrijkste thuis blijven bij klachten wordt goed 
opgevolgd. Het loopt erg soepel. In de klassen heerst een ongekende rust en er wordt als vanouds 
hard gewerkt. Het oneindig veel handen wassen gebeurt met hier en daar wat commentaar en het 
blijven in je eigen "cohort" lukt goed, maar verleidingen liggen op de loer.  Er worden voeten getikt 
i.p.v. handen geschud, voor kinderen lijkt dit al grotendeels het nieuwe normaal. 
Bewegingsonderwijs buiten blijkt een ontzettend succes en een groot impuls voor het buitenspelen.  
Kinderen zijn blij dat ze elkaar weer zien, maar missen soms andere klasgenoten nog wel.  
 
Vorige week dinsdag kwam het bericht dat de scholen op 8 juni weer volledig open mogen. Opnieuw 
spannend maar heel erg fijn! We zijn vooral voor de kinderen in groep 8 blij dat ze hun loopbaan op 
de basisschool als groep kunnen afsluiten. Opnieuw gaan we zoeken naar innovatieve oplossingen 
om deze kinderen op een goede manier en op een memorabele wijze afscheid te kunnen laten 
nemen van de basisschool.   
 
Deze week ontvangen de scholen de richtlijnen voor de volledige opening en kunnen we vervolgens 
ons school specifieke protocol gaan maken voor de volledige heropening.  
Wij kunnen inmiddels zeggen:  "We hebben voor hetere vuren gestaan", ook deze omschakeling gaat 
ons vast, met uw steun, weer lukken. 
 
Voor nu willen wij alle ouders hartelijk bedanken voor de medewerking en het begrip in de afgelopen 
periode. Tevens willen wij als team alle ouders bedanken voor de fantastische goodiebag die wij bij 
de ‘heropening’ van de school ontvingen vanuit de medezeggenschapsraad en ouderraad als 
bedankje voor de afgelopen periode! Dit was een enorme verassing!  
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Nieuws uit de groepen   

 

 

 
 
Dank voor een vrolijk schoolplein. De ouders Noor 
en Mischa hebben hinkelbanen en steen, papier, 
schaar geschilderd voor de kinderen. 
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Schoolnieuws 

Cito E-toetsen, rapporten en gesprekken 
 
Volgens de Amsterdamse afspraken worden de  Cito E-toetsen wel afgenomen. Meer dan ooit willen 
we weten waar de kinderen staan. Doordat wij kunnen zien dat bijna alle kinderen thuis heel hard 
gewerkt hebben, verwachten wij geen grote hiaten. We krijgen zo een goed beeld hoe de groep 
ervoor staat en kunnen indien nodig volgend jaar met de groep wat extra aandacht besteden aan 
onderwerpen die nu wellicht minder goed zijn blijven hangen.  
 
De leerlingen van groep 1 t/m 7 ontvangen voor de zomer een alternatief rapport. Hierin zal de 
informatie die wij beschikbaar hebben over de afgelopen (thuiswerk)periode te vinden zijn. Mocht u 
na ontvangst concrete vragen hebben, dan kunt u deze naar de leerkracht mailen. Zij zullen indien 
nodig een (video)belafspraak inplannen.  
Voor de kinderen van groep 7 verloopt dit anders i.v.m. de voorlopige adviezen. Deze ouders worden 
hier apart over geïnformeerd. 
 
 
 
Geen schoolreisje en schoolkamp groep 8 dit schooljaar  
 
Helaas gaan de groepen 1 t/m 6 dit schooljaar niet op schoolreisje i.v.m. het Corona virus. Op een 
enkele ouder(s), verzorger(s) na gaat iedereen akkoord om dit schoolreisjegeld te laten staan tot het 
volgende schooljaar. Het nieuwe schooljaar gaan we weer met veel enthousiasme een leuk, gezellig 
en spannend schoolreisje voor de leerlingen organiseren.  
 
Helaas gaat ook het schoolkamp voor de leerlingen groep 7 en 8 niet door. De groep 8 leerlingen 
verdienen natuurlijk wel een mooi afscheid van hun basisschooljaren. We hebben samen met de 
leerlingen besloten om op een andere manier het afscheid van groep 8 in te vullen. Hier wordt op dit 
moment door de leerlingen groep 8 al heel hard aan gewerkt. Binnenkort ontvangt u meer 
informatie hierover. De kosten voor het schoolkamp groep 7 en 8 worden teruggeboekt naar de 
ouder(s), verzorger(s). 
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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=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=lead
dyno&utm_medium=affiliate 

 

Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden: 

1,5 meter, hoe lang is dat eigenlijk? Tips om het zelf te ontdekken 

 
 
Afstand houden! We kunnen er niet meer onderuit: anderhalve meter afstand houden is het 
‘nieuwe normaal’. Maar anderhalve meter, hoe lang is dat nu eigenlijk? Laat het je kind zelf 
ontdekken met onze gratis uitvouwkaarten en de andere tips in deze blog.  
Beetje bij beetje gaat de maatschappij na de 'intelligente lockdown' weer open. Maar met 
restricties. De belangrijkste: anderhalve meter afstand houden. Kinderen onderling mogen dichter 
bij elkaar komen. Maar de juf, de vader van je vriendje, je tante die op bezoek komt en de mensen 
die je buiten tegenkomt, daar mag je niet te dicht bij in de buurt komen. 
 
En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want anderhalve meter... hoe lang is dat nou eigenlijk? 
Veel volwassenen hebben er al moeite mee om die afstand goed in te schatten, maar voor 
kinderen is nog lastiger. '1,5' en 'meter' zijn voor veel kinderen nog een abstract begrip en het 
geheugensteuntje 'twee armlengtes' levert met korte kinderarmpjes niet de benodigde afstand 
op. 
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Heeft jouw kind al een moestuin?  
 

 
 
Zaadjes zaaien, plantjes verzorgen en verpotten en ten slotte oogsten en opeten. Zelf kruiden en 
groente verbouwen is niet alleen leuk (en lekker!), maar ook nog eens heel leerzaam. Ontdek hoe 
jij je kind helpt om de plantjes niet te laten verpieteren, maar te laten uitgroeien tot een lekkere 
maaltijd.  
Moestuinieren is hot. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. De trend was een tijdje 
gaande, met moestuinpotjes sparen bij Albert Heijn en steeds meer eigen moestuinen bij 
basisscholen. Maar door de coronacrisis is moestuinieren nog populairder geworden. 

 

Wat staat daar? Tips voor een beter handschrift 

 
Leren schrijven 
Wanneer begint het leren schrijven eigenlijk? Het officiële antwoord is in groep 3, maar eigenlijk 
begint het al vlak na de geboorte. Want je kind moet een goede motoriek hebben om überhaupt 
het potlood vast te kunnen houden. 
 
Van baby af aan ben je als ouder bezig om de motoriek van je kind te stimuleren. Het vastpakken 
van een rammelaar, kruipen, lopen, het schoppen tegen een bal, het is allemaal relevant voor de 
schrijfmotoriek. Het is belangrijk dat een kind voldoende bewegingsgevoel heeft, een goede oog-
handcoördinatie, een duidelijke voorkeurshand heeft én voldoende motivatie en concentratie 
heeft. Al deze punten worden ontwikkeld voordat het kind ooit een pen in zijn hand heeft gehad.  
Uiteindelijk komt het allemaal neer op de fijne motoriek, ofwel de kleine bewegingen van de hand, 
vingers en pols. Met grote of grove motoriek bedoelen we de grotere beweging van het hele 
lichaam. Een goede ontwikkeling van zowel de fijne als de grove motoriek is ontzettend belangrijk 
voor een goede schrijfmotoriek.  

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 

 

Gezinsagenda AMSTERDAMMERTJES 
 
De 4de editie van de digitale versie van de gezinsagenda AMSTERDAMMERTJES is verschenen. 
 
Gelukkig mag er steeds meer. Veel bedrijven in de recreatieve branche en culturele sector gaan, 
binnen de mogelijkheden van de nieuwe maatregelen, weer open. Graag brengen we deze 
activiteiten onder de aandacht.  
 
Via de link: https://bit.ly/2TdKEu4 kunt u de activiteiten raadplegen. 
 
 

 
Studiedagen huidig schooljaar 
 
De studiedagen (dinsdag 2 en woensdag 3 juni) die het huidige schooljaar nog gepland staan, gaan 
niet door. Dit zijn gewone lesdagen.  
De laatste schooldag voor de leerlingen is donderdag 2 juli. Vrijdag 3 juli begint voor de leerlingen de 
zomervakantie. 
 

 
 

 
Wist u dat …............   
De Poseidon ook actief is op Instagram? Vindt u het leuk om ons te volgen?  
Dit kan via de_poseidon.    

 

 
 
 
Tot slot: 

 
Bijzondere dagen 2019-2020  

ma  01-06-2020  gr 1 t/m 8 Tweede pinksterdag 

do 02-07-2020  gr 1 t/m 8 Laatste schooldag 

Vr 03-07-2020 t/m 
16-08-2020 

  gr 1 t/m 8 Zomervakantie 

 

 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
Tweede paasdag           13-04-2020 
Meivakantie                   27-04-2020 t/m 10-05-2020 
Studiedag                       20-05-2020 
Hemelvaart weekend   21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede pinksterdag     01-06-2020 
Zomervakantie               03-07-2020 t/m 16-08-2020    
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