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Schooljaar 2021-2022 nummer 2,  oktober 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 2 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),    
 
Wij zijn alweer 6 weken op school. En wat is er veel 
gebeurd. We zijn de afgelopen weken gestart met  
de Vreedzame School, de oudergeprekken hebben 
plaatsgevonden, mediatorentraining en 
diplomering mediatoren is geweest en we hebben 
een hele leuke sportdag gehad.   
 
Het belangrijkste wat er de afgelopen weken is gebeurd, is dat alle beperkingen in het 
basisonderwijs vanaf 25 september 2021 versoepeld zijn. De basisregels om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel gelden. 
Wij zijn heel erg blij dat wij u vaker in de school kunnen begroeten. Leerlingen uit groep 1-2 
mogen in de klas gebracht worden. Sommige leerlingen uit gr. 1-2 willen zelfs zonder ouder de 
school in. Dit hebben zij de afgelopen maanden ook alleen moeten doen en zijn hierin zeer 
zelfstandig geworden en laten de ouder weten alleen naar de klas te kunnen  gaan.  
Leerlingen uit groep 3 en 4 mogen tot de deur van de klas begeleid worden. Leerlingen uit groep 
5 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun klaslokaal. 
 
De komende twee weken zal er nog hard gewerkt worden.  
De leerlingen zijn vrijdag 15 oktober vrij in verband met een 
AMOS  brede studiedag, de week daarna is het herfstvakantie. 
Aansluitend aan de herfstvakantie hebben wij een studie 2-
daagse en zijn de leerlingen op maandag 25  
en dinsdag 26 oktober  vrij. Wij verwelkomen de leerlingen 
weer op woensdag 27 oktober! 
 
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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Nieuws uit de groepen 

Jeugdraad IJburg 
 
Vorige week was de bovenbouw van de Poseidon in de ban van de verkiezingen voor de Jeugdraad IJburg. 
Dit is een initiatief van de Vreedzame Wijk Oost. De kinderen maken spelenderwijs kennis met 
democratische beginselen en burgerschap. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas-, 
school- en buurtgenoten. Ze leren naar elkaar luisteren, vergaderen, onderhandelen, werken samen, 
terugkoppelen en presenteren, maar ook waar hun eigen kracht ligt. Hierdoor ervaren kinderen dat ze erbij 
horen en serieus genomen worden. Hun betrokkenheid en de verantwoordelijkheid worden hierdoor 
vergroot. De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen, plannen uit te werken en zelf uit te 
voeren. 
Elke school op IJburg levert twee afgevaardigden aan de Jeugdraad, die worden gekozen door de kinderen. 
In alle groepen 6 t/m 8 hebben kinderen die hier gemotiveerd voor waren een campagneposter gemaakt en 
hun standpunten aan de klas gepresenteerd. In elke klas zijn er voorverkiezingen gehouden, waardoor er 
vervolgens twee kinderen per klas door gingen naar de schoolverkiezing. De posters van de kinderen die 
aan de schoolverkiezing hebben meegedaan, hingen aan het prikbord bij meester Frank en daar is vorige 
week donderdag door alle bovenbouwgroepen gestemd. De ongeveer 300 stemmen (elk kind mocht twee 
stemmen uitbrengen) waren mooi verspreid over de kandidaten. In groep 8 zijn de stemmen geteld en 
werd duidelijk dat Bowe uit groep 6a en Valerie uit groep 8b namens de Poseidon aansluiten bij de 
Jeugdraad IJburg. Gefeliciteerd toppers! 
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Schoolnieuws 

Vreedzame School  
 
Wij zijn gestart met blok 2 – We lossen conflicten zelf op. 
 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  
Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel 
normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve 
manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn 
met de oplossing?  
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie 
wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij 
is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. 

 
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over 
een oplossing. 
We noemen dat ‘afkoelen’. 
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. 
We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een 
teken- blokje  en wat de kinderen meer bedenken.  
Er worden ook afspraken  over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De 
juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.  
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken 
naar een oplossing. 
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl  
 

 
 
 

 
 
 

http://www.devreedzameschool.nl/


 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 

 
 

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij 
kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen 
over later. 
 
De Kinderboekenweek vindt plaats van 6 t/m 17 oktober en is voor ons ieder jaar 
weer een boekenfeest! Samen met dé lokale boekwinkel van IJburg, IJburg 
Boeken, willen wij het lezen bij uw kind stimuleren. 
 

Sparen voor je schoolbieb 
Daarom organiseren we ook dit jaar tijdens de Kinderboekenweek onze schoolactie “Sparen voor je 
schoolbieb”. Een fantastische manier om heel gemakkelijk de schoolbieb uit te breiden! 
 

• Uw kind koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij IJburg Boeken en levert de 
kassabon in op school. 

• De school verzamelt alle kassabonnen van 6 t/m 17 oktober. 

• 20% van het totaalbedrag wordt door IJburg Boeken geschonken in de vorm van boeken voor de 
schoolbieb! 
 

VIP-avond in de winkel 
Dit jaar organiseert IJburg Boeken speciaal voor ons een VIP-avond! Na sluitingstijd op vrijdag 8 oktober 
kunnen docenten, kinderen en ouders een exclusief bezoek aan de winkel brengen. Kinderen krijgen dan de 
gelegenheid om in de winkel, onder het genot van limonade en wat lekkers kinderboeken uit te zoeken. 
Zoals elk jaar is het doel om GRATIS boeken voor de schoolbibliotheek bij elkaar te sparen. Alle 
Kinderboeken die worden gekocht tijdens de VIP-avond tellen mee voor het totaalbedrag. Wij nodigen jullie 
van harte uit voor deze avond in IJburg Boeken! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 
 

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. 

 
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u bij de Gemeente Amsterdam gratis hulp 
krijgen bij de kosten voor uw kinderen: Pak je kans - hulp bij schoolkosten,  informatie kunt u vinden op 
de website van de gemeente Amsterdam, https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-
intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen 
 
U treft informatie aan over: 
- Scholierenvergoeding 
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken 
voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier 
voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. 
U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool. 
- Gratis laptop of tablet basisschool 
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
 
Aanvragen regelingen Pak je kans 
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de 
website: www.amsterdam.nl/pakjekans.  
Meer informatie treft u ook aan in de flyers:  
- def_drieslagfolder_a5_pak_je_kans_scholencampagne_2021_web (1).pdf 
- def_flyer_vrijwillige_bijlage-web_access.pdf 
 

Heeft u moeite met het (digitaal) aanvragen van de regelingen, dan kunt u wellicht de hulp inschakelen van 

een buurtteam voor voor gratis hulp. Op www.buurtteamamsterdam.nl vindt u het overzicht van locaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
file:///C:/Users/Ilse%20Vreemann/Downloads/def_drieslagfolder_a5_pak_je_kans_scholencampagne_2021_web%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ilse%20Vreemann/Downloads/def_flyer_vrijwillige_bijlage-web_access.pdf
http://www.buurtteamamsterdam.nl/
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        UNIKIDZ           

UniKidz VVE is van start!  
 
Op 10 mei 2021 was het zover, onze VVE locatie UniKidz Kade op Poseidon opende haar deuren! Wat 
is het leuk om zoveel enthousiaste ouders en kinderen te mogen verwelkomen. 
 
Binnen onze UniKidz VVE locaties werken we met de methode Uk en Puk, een officieel door de 
overheid erkend educatief programma. Puk is een goedlachse pop die het speelkameraadje is van de 
kinderen, de ‘Ukken’. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. 
De kinderen leren spelenderwijs de kernvaardigheden met de Uk & Puk methode.  
 
Daarnaast bieden wij extra activiteiten aan vanuit de verschillende labels, namelijk FitKidz (sport & 
beweging), SoulKidz (met hart & ziel), SkillsKidz (maken & creëren) en MindKidz (ontwikkeling & 
onderwijs). Dat maakt leren en ontdekken extra leuk! 
 
Omdat de kinderen een paar weken niet naar de opvang zijn geweest in verband met de 
zomervakantie hebben we ervoor gekozen om te starten met het thema Welkom Puk! Centraal in dit 
thema staan de kinderen uit de groep en de activiteiten die dagelijks terugkeren. Samen met de 
kinderen ontdekt Puk wat er allemaal bij UniKidz te doen is, de groepsruimte en de speelruimte 
buiten. Er is aandacht voor vaste momenten, zoals het maken van een kring, opruimen en naar de wc 
gaan. Binnen dit thema vinden er allemaal activiteiten plaats zoals voorlezen, we ruimen samen op, 
ontdekken (wat is waar), bewegen, knutselen, spelletjes, etc. 
 
Op onze locatie UniKidz Kade bieden wij halve dagen VVE aan van 08.20 tot 13.40 uur voor kinderen 
vanaf 2 jaar tot aan het moment dat ze naar de basisschool gaan. Aanmelden kan via www.unikidz.nl. 
Interesse? Kijk op onze website of bel naar 085 580 7000. We helpen u graag verder! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unikidz.nl%2F&data=04%7C01%7Cmarcella%40unikidz.nl%7Cd952c697aab24c8dbc5308d96811e744%7Cc4931756c4754615bc846e18a7883c0b%7C0%7C0%7C637655248359881699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aRgYqLvGWRplZ4JXJLcBM%2F49yiwNOuMEGs%2BlgEQtDxk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fsearch%3Fq%3Dunikidz%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26hl%3Dnl-nl%26client%3Dsafari%23&data=04%7C01%7Cmarcella%40unikidz.nl%7Cd952c697aab24c8dbc5308d96811e744%7Cc4931756c4754615bc846e18a7883c0b%7C0%7C0%7C637655248359891655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2rpepnj42HpHCC0z7Ic65VXbFdQmWCfUcxia4Tlu3dQ%3D&reserved=0
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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 
 

 
 
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. 
 

Woensdag 3 november start de KIES training in Oost. Locatie: OKT Kramatplantsoen 101. Aanvang: 
15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, 
wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 oktober 
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. 

 

 
 
 

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

 

 
Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 2022: 

 
 Herfstvakantie    18 oktober 2021 - 22 oktober 2021 
  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  
 

   Amos Brede Studiedag  vrijdag 15 oktober 2021 
   Studiedag   maandag 25 oktober 2021 
   Studiedag   dinsdag 26 oktober 2021 
   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

