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Schooljaar 2021-2022 nummer 4,  1 december 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 4 schooljaar 2021-2022.  
Veel leesplezier! 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de directie 

• Nieuws uit de groepen 

• Schoolnieuws 

• UniKidz 

• Ouder- en Kindteam Amsterdam 

• Tot slot: vakantie en studiedagen 2021-2022 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s),    
 
De afgelopen weken zijn de Covid besmettingen behoorlijk toegenomen. Ook bij ons op school zijn er 
leerlingen en medewerkers die positief getest zijn (geweest).  
Dit betekent voor u, de leerlingen en de medewerkers op school weer een beroep op de  flexibiliteit en 
aanpassing aan de huidige situatie. Wij doen er alles aan om, in geval van zieke leerkrachten, het voor 
iedereen zo  goed mogelijk te regelen. Bij een aantal groepen is thuisonderwijs de afgelopen weken 
noodzakelijk geweest.  
Bij een positief geteste leerling of leerkracht worden wij door de GGD op de hoogte gebracht van de dan 
geldende richtlijnen. Via een berichtje in Parro  brengen wij u hiervan op de hoogte. 
 
Dinsdag 23 november heeft het kabinet onverwacht nieuwe maatregelen aangekondigd voor het 
basisonderwijs. Dit betekent dat ouder(s), verzorger(s) met ingang van donderdag 25 oktober de school 
niet meer in mogen. Via Parro en email bent u hiervan op de hoogte gebracht. Het gebruik van de 
(school)ingangen door de leerlingen is hetzelfde zoals het voor de zomer ook ging. 
 
Sinds maandagavond 29 november is er ook weer een nieuw protocol basisonderwijs. Eén van de 
aanpassingen in het protocol is dat iedere  groep binnen de school een eigen cohort vormt. Het verdelen 
van groepen, bijvoorbeeld als een leerkracht ziek is, is niet toegestaan. Ook het mengen van groepen is 
beperkt toegestaan. U kunt hierbij  denken aan bijvoorbeeld bouwlezen, groepsdoorbroken samenwerken, 
maatjes lezen en leerlingenraad. 
Dit kan betekenen, dat bij afwezigheid/ziekte van een leerkracht de leerlingen niet verdeeld kunnen 
worden bij een andere  groep. Online thuisonderwijs zal dan, wanneer de leerkracht hiertoe in staat is, 
gegeven worden.  
Uiteraard hanteren wij de RIVM-richtlijnen: 
 

• Blijft huis bij klachten (ook bij lichte  verkoudheid en snotneuzen) en laat je testen; 

• Geen handen schudden; hoesten in de elleboog; 

• Houdt 1,5 meter afstand; 

• Onderwijspersoneel draagt in school bij verplaatsingen een mondkapje; 

• Leerlingen gr. 6, 7 en 8 worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen bij 
verplaatsingen. 

• Zorgen voor frisse lucht. 
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De maand december staat in het teken van Sinterklaas en Kerst.  
Vrijdag 3 december zullen Sinterklaas en zijn pieten de Poseidon bezoeken. Helaas 

zal er ook dit jaar geen intocht op het plein zijn voor de kinderen. U bent gisteren 
via Parro geïnformeerd hoe de Sinterklaasviering er aanstaande vrijdag uit zal zien.  
 
Woensdag 24 november mochten de kinderen hun schoen zetten. De leerlingen 

van de groepen 5 t/m 8  (incl. gr. 4/5 uniQ) trekken een lootje. De kinderen kunnen voor € 3,50 een 
kadootje kopen voor het klasgenootje, die op het lootje staat. Aanvullende informatie ontvangt u van de 
leerkracht via Parro. 
 

 
Informatie over de kerstviering/kerstlunch, donderdag 16 december, heeft u ook via 
Parro ontvangen.  
 
 
 

Hartelijke groet,  
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 

 

Nieuws uit de groepen 

 
 
Groep 8 informatieavond 

Op Maandagavond 13 december van 19:30 tot 20:30 uur is er voor de ouders 
en leerlingen van groep 8 én voor de ouders van groep 7 van de Neptunus en 
de Poseidon een informatieavond over de overstap van het PO (primair 
onderwijs) naar het VO (voortgezet onderwijs). I.v.m. de oplopende corona 
besmettingen hebben wij besloten deze avond online te organiseren. U heeft 
maandag 29 november via Parro een uitnodiging met link voor deze online 
bijeenkomst ontvangen. Reserveert u vast de datum van deze bijeenkomst? 
 
 

 

Schoolnieuws 

Wintereditie Amsterdammertjes 
Amsterdammertjes informeert ouders/verzorgers over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, 
Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maanden 
november t/m de eerste week van januari, via onderstaande link. 
 

https://bit.ly/3q1XA7z  

 

 

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=d27db03804&e=dd422a1c0f
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Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022      
U heeft via Parro een brief ontvangen voor het betalen van de 
ouderbijdrage schooljaar 2021-2022. De ouderbijdrage is exclusief 
schoolreisje en/of schoolkamp gr. 8. 
Heeft u vorig jaar het schoolreisje betaald? Dan wordt dit  
verrekend met het schoolreisje schooljaar 2021-2022. 
 

Wilt u de ouderbijdrage via de stadspas betalen? Dit kan iedere werkdag bij meester Frank Fokker of juf 
Annemieke Proost. 

 
De factuur ouderbijdrage voor Amos UniQ wordt apart verstuurd, dus bovenstaande informatie over de 
ouderbijdrage Poseidon geldt niet voor Amos UniQ. 
 
 
 
Hallo IJburg 
Via onderstaande link gaat u naar de wekelijkse nieuwsbrief van Hallo IJburg, automatisch samengesteld 
met informatie van buurtgenoten: 
 
https://halloijburg.nl 

 
 
 
 
Tevredenheidspeiling 
Alle leerlingen en ouder(s), verzorger(s) hebben per mail vragenlijsten ontvangen voor de ouder- en 
leerlingtevredenheid. Wij hopen dat u en de leerlingen tijd vrij kunnen maken om deze 
tevredenheidspeiling in te vullen. Dit kan tot 10 december 2021. Dank alvast voor uw medewerking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://halloijburg.nl/
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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=leaddyno
&utm_medium=affiliate 
 

Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden:  

Hoe beperk je de feestdagendrukte voor je kind? 

 
Voor ouders en (jonge) kinderen zijn de laatste twee maanden van het jaar ondanks alle gezelligheid 
vaak behoorlijk intensief. Zes tips om de drukte te beperken. 
 
Halloween, Sint Maarten en vlak daarna komt sinterklaas alweer in Nederland aan.  Het begin van het 
grote feesthoppen dat tot het einde van het jaar doorgaat. Voor ouders en (jonge) kinderen zijn de 
laatste twee maanden van het jaar ondanks alle gezelligheid vaak behoorlijk intensief. 
 
Zes tips om de drukte te beperken 
 
1. Vier het feest na feest 
Stel een sinterklaasverbod in tot na Sint Maarten en begin pas met kerst na sinterklaas. Dus nog geen 
pepernoten in september (ook goed voor de lijn!) of al naar een sinterklaasfilm in de herfstvakantie. 
De intocht van sinterklaas is een mooi startpunt van de sinterklaasperiode. 
 
2. Las pauzes in tussen de feesten 
De landelijk intocht van sinterklaas is in de week na Sint Maarten. Voor sommige kinderen kan dit te 
snel op elkaar volgen. Overweeg dan Sint Maarten een jaar over te slaan, bezoek de intocht in een 
dorp waar sinterklaas een week later aankomt, of kijk alleen naar de intocht op tv. Wacht na 
pakjesavond een week met het in huis halen van de kerstsfeer. Op steeds meer plaatsen wordt 
sinterklaas op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme na pakjesavond uitgewuifd. Ook 
voor niet-autistische kinderen is de afsluiting van de sinterklaasperiode vaak erg abrupt, zeker als 
gelijk wordt doorgegaan met kerst. 
 
3. Berg de speelgoedfolders even op 
Leg de folders die al in september uitkwamen uit het zicht tot het tijd wordt een verlanglijst te maken. 
Het bladeren door speelgoedgidsen biedt weliswaar voorpret, maar verhoogt de spanning onnodig. 
Geef je kind liever één speelgoedgids, dan een aantall verschillende. 
 
 
 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/?afmc=poseidon&utm_campaign=poseidon&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
https://www.heutinkvoorthuis.nl/?afmc=poseidon&utm_campaign=poseidon&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
https://publications-hg.cld.bz/SpeelGOEDboek-2021-Heutink-voor-thuis
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4. Beperkt het aantal sinterklaas- en kerstvieringen 
Als de coronoamaatregelen het toelaten, kan je kind vaak meedoen diverse sinterklaasvieringen: 
thuis, op school, op de BSO of kinderdagverblijf, bij de sportclub, op het werk van papa, op het werk 
van mama en misschien ook nog wel bij opa en oma of samen met vrienden. Om dat met kerst nog 
eens dunnetjes over te doen. Maak weloverwogen een keuze. 
 
5. Beperk het schoenzetten tot één à twee keer per week. 
 
6. Laat je kind niet naar meerdere sinterklaasseries op televisie kijken. 
Elke serie heeft zijn eigen verhaal vol spanning en onzekerheden, die jonge kinderen nog als 
werkelijkheid beleven. Beperk het tv-aanbod bijvoorbeeld tot het Sinterklaasjournaal, waarop vaak op 
school ook wordt ingehaakt. 
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Leren lezen in groep 3: zó help je je kind

 
Groep 3 is een bijzonder schooljaar: je kind leert lezen. Dat is een echte mijlpaal, waar de meeste 
kinderen al lang naar uitkijken. Maar wat ís het spannend. Want leren lezen, is dat niet heel erg 
moeilijk? 
 
Rustig achteroverleunen zit er voor je kind niet in. Want gelijk op de eerste schooldag leert je kind al 
zijn eerste woordje lezen. Cool! Het tempo zit er goed in, want aan het einde van groep 3 moeten de 
kinderen alle letters (klanken) kennen en moeten ze al lekker vlot kunnen lezen. Je kunt je dus 
voorstellen dat de druk best hoog is, zowel voor de kinderen als voor de leerkracht. 
  
Van letters naar klanken naar woorden 
In groep 2 heeft je kind geleerd dat woorden uit klanken bestaan en dat die klanken worden 
weergegeven door letters. Daarmee is de basis gelegd voor het leren lezen in groep 3. Wat moet je 
doen om een woord te kunnen lezen? De letters herkennen, weten welke klank erbij hoort en 
daarmee het woord vormen (het artikel Hakken en plakken, zoemen en zingen legt uit hoe je kind dit 
leert). Kinderen die leren lezen, lezen hardop. Logisch: voor beginnende lezers is lezen kijken en horen 
tegelijkertijd! Het is een heel proces voor iets wat later – als het goed is – vanzelf gaat. Niet voor niets 
oefent je kind op school heel veel om dit proces onder de knie te krijgen. 
 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leren-lezen-in-groep-3-zo-help-je-je-kind/news/12/hakken-en-plakken-zoemen-en-zingen/news/42/
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Nieuws van de leerlingenraad 

De leerlingenraad van de Poseidon zijn verdeeld in drie themagroepen: Bewegen, Creatief en Milieu. 
Zij willen u  graag laten weten wat zij (gaan) doen: 
 
Groepje bewegen: 

 
hoi wij zijn van de leerlingenraad. Wij willen dat we meer kunnen bewegen 
op onze school. Daarom organiseren wij de Poseidon spelen. Vindt je kind dat 
leuk? Schrijf je dan in. De sporten zijn hockey, voetbal, basketbal, volleybal en 
knotsbal groetjes Sarah, Sophie, Boukje en Flore 

 
 
 
Groepje milieu: 
 

Poseidon Franz Zieglerstraat 7  
  
Beste ouders: De leerlingenraad is bezig met een organisatie om het schoolplein schoon te houden, 
voor het milieu, wij verzoeken u en uw kinderen om uw afval in de prullenbakken /afvalbakken 
te gooien A.U.B.  

 
Geachte groeten   
De leerlingenraad Poseidon team milieu.  
 
 
Groepje creatief: 
Informatie over dit groepje komt in de volgende Poseidon Post. 
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        UNIKIDZ           

Welkom Sinterklaas! 
Op zaterdag 20 november was het weer feest want Sinterklaas kwam aan in de haven van 
IJburg. Er waren veel UniKidz activiteiten te beleven en wat was het een gezellig feest! Van harte 
welkom Sinterklaas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
UniKidz staat altijd in voor nieuwe ontwikkelingen en daarom een try-out met de Springlab 
Beweegvloer.  
 
De Springlab Beweegvloer is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters in samenwerking met 
wetenschappers, pedagogisch experts en kinderen zelf.  
De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren in een compleet 
nieuwe leerervaring voor jonge kinderen. Alle kinderen vinden het geweldig en gaan iedere dag weer 
vol enthousiasme aan de slag op de beweegvloer! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
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Bent u benieuwd wat UniKidz allemaal te bieden heeft dan nodigen wij u graag uit voor een 
rondleiding op onze kinderdagverblijven, voorscholen of bso’s.  
Tot snel! 

 
 
www.unikidz.nl  
085 580 7000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
http://www.unikidz.nl/
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Ouder- en Kindteam Amsterdam 

Van onze Ouder- en Kindadviseur Rosa Reitsma 
 

 
Rosa Reitsma 
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
tel 06-40817036 
 

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s)  
 
Welkom (terug)!   
Ik ben de ouder- en kindadviseur verbonden aan De Poseidon.  Sommigen van jullie zullen mij al 
kennen of misschien wel eens rond zien lopen op school.  
 
U kunt bij mij terecht als u vragen of zorgen heeft over de opvoeding van uw kind(eren) en hun 
gezondheid. Of andere zorgen in de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies). 
Voorbeelden waar ik met u over mee kan denken zijn: 
• ‘Mijn kind is boos en verdrietig, wat kan ik doen om te helpen?’ 
• ‘Ik wil graag een sportfonds voor mijn kind aanvragen.’ 
• ‘Mijn kind luistert slecht, er is veel ruzie. Wat kan ik doen?’ 
• ‘Mijn kinds slaapt slecht, hoe kan ik helpen?’ 
 
U kunt de leerkrachten en/of de intern begeleider van uw kind vragen of direct contact met mij 
opnemen.  
Mijn werkdagen zijn maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag. 
  
Goed om te weten:  
Voor ouders en opvoeders die behoefte hebben aan een luisterend oor is de Oudertelefoon 
opgericht. Het gaat echt om even je hart luchten en niet om advies of hulpverlening. De 
Oudertelefoon is een landelijke initiatief en wordt gerund door (getrainde) vrijwilligers. 
https://www.oudertelefoon.nl/ 
  
Een reminder! Sportfonds aanvragen voor uw kinderen. Dat kunt u zelf doen via: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/ of Stichting  ‘Samen is niet alleen’ 
inschakelen via https://www.stichtingsina.nl 
Ook kunt u Rosa bellen of mailen.  
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl
https://www.oudertelefoon.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/
https://www.stichtingsina.nl/
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Wat u dan bij de hand moet hebben is het volgende: 

• Stadspas (van het kind/de kinderen) 

• Bewijs van inkomen 

• De naam van de sportclub waar uw kind naar toe wilt en 

• De hoogte van de contributie (wat kost het) 

• Van wanneer tot wanneer het sportseizoen loopt. 
 
Met vriendelijk groet,  
 
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 
 

 
 
 
 
Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 2022: 

 
  Leerlingen  vrij   24 december 2021 
 Kerstvakantie    27 december 2021 - 07 januari 2022 
 Voorjaarsvakantie   21 februari 2022 - 25 februari 2022 
 Goede Vrijdag/Pasen   15 april 2022 - 18 april 2022 

   Meivakantie    25 april 2022 - 6 mei 2022  
   Hemelvaart    26 mei 2022 - 29 mei 2022 
   Pinksteren    6 juni 2022 
   Zomervakantie    18 juli 2022 - 26 augustus 2022 
  
 

Extra vrije dagen & Studiedagen Poseidon 2021 – 2022  
    
   Studiedag Poseidon  maandag 28 februari 2022 
   Amos Brede Studiedag  vrijdag 18 maart 2022 
   Studiedag Poseidon  donderdag 23 juni 2022 
   Studiedag Poseidon  vrijdag 24 juni 2022 
   Studiedag   vrijdag 15 juli 2022 

 

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

