
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    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Schooljaar 2020-2021 nummer 9,  4 juni 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 9 schooljaar 2020-2021.  
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 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ook de laatste weken van het schooljaar hebben wij helaas nog steeds te maken met 
Corona maatregelen op school. Wij hopen van harte dat na de zomervakantie de Corona 
maatregelen minder zijn en dat wij u, ouder(s), verzorger(s) weer kunnen begroeten in de 
school.  
 
De komende weken vinden de E(eind) citotoetsen plaats voor de groepen 3 tot en met 7.  
Ook vindt er in juni voor alle groepen de ‘Talententijd Kunst & Cultuur’ plaats. Omdat wij 
vanwege de beperkende maatregelen nog geen uitstapjes of schoolreisjes kunnen 
organiseren, organiseren wij verschillende culturele- en creatieve activiteiten binnen de 
school. Deze activiteiten worden o.a. bekostigd uit uw ouderbijdrage. Samen met UniKidz 
is er een heel mooi programma samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan workshops op het 
gebied van Theaterkunsten, zangles, Crazy Robots en Exotus Serpenti (exotische dieren). 
Wij hebben er zin in! 
 
Vrijdag 18 juni is er een studiedag en zijn de leerlingen vrij. 
 
Zoals gebruikelijk krijgen de leerlingen van groep 7 aan het eind van dit schooljaar een 
voorlopig advies en vinden er eind juni de voorlopige adviesgesprekken plaats met 
ouders, verzorgers, leerling en de leerkracht. De gesprekken vinden online plaats en u 
ontvangt vanaf 14 juni via Parro een berichtje dat u een tijdslot voor dit gesprek kunt 
reserveren. 
 
Na een koude en regenachtige meimaand hopen wij dat de komende weken tot de 
zomervakantie de zon zich veel zal laten zien en wij samen met de leerlingen hiervan nog 
fijn kunnen genieten.                 
 
Blijf gezond!     
  
 
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 
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Nieuws uit de groepen 

Een paar weken geleden hebben leerlingen van de Poseidon meegewerkt aan een heel mooi project.  
Lieve Stad is een duurzaam modemerk uit Amsterdam opgericht door twee creatieve jonge 
ondernemers. Voor de lancering van de nieuwe kledinglijn van onder andere de kindercollectie zijn 
zij op zoek gegaan naar jonge enthousiaste Amsterdammers. De achtergrond is gerealiseerd door de 
leerlingen van groep 6a. Het resultaat is een prachtige weergave van de grachtengordel gezien vanuit 
de ogen van de kinderen.  
 
Alle kinderen uit groep 6a bedankt namens Lieve Stad! 
 
https://www.lievestad.com/   
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Schoolnieuws 

DRINGEND GEZOCHT: twee ouders / verzorgers voor de 
Medezeggenschapsraad van De Poseidon  
 
In de Medezeggenschapsraad van de Poseidon zitten altijd drie leerkrachten en drie ouders. Twee 
van de ouders stappen aan het einde van dit schooljaar uit de MR. Het is belangrijk dat de stem 
van de Poseidon ouders goed gehoord bij het ontwikkelen van plannen en beleid van de school. 
Daarom zijn we voor het komend schooljaar dringend op zoek naar twee nieuwe ouders voor de 
MR.  
 
Wil je, samen met de directie en de leerkrachten, meedenken over het beleid van de school? Meld 
je dan aan op poseidon.mr@amosonderwijs.nl. Ook als je eerst nog wat meer wilt weten over de 
MR, kun je naar dit adres mailen met je vragen of één van de ouderleden van de MR aanspreken.  
 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, ook De Poseidon. Deze raad bestaat uit ouders en 
personeel van de school. De ouders in de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders 
van de school. De leerkrachten in de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle leerkrachten.  
 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Voor een 
aantal onderwerpen moet de school of het bestuur advies of instemming vragen aan de 
medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. En over een heleboel andere 
onderwerpen wordt de medezeggenschapsraad geïnformeerd of, andersom, informeert de 
medezeggenschapsraad juist de directie. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijk orgaan 
om mee te praten over het beleid op school. Om twee voorbeelden te geven: de afgelopen tijd 
hebben medezeggenschapsraad en directie veelvuldig overleg gehad over hoe om te gaan 
metkCOVID19, de vormgeving van het online onderwijs en de communicatie daarover richting 
ouders. Ook heeft de medezeggenschapsraad meegedacht over de nauwere samenwerking tussen 
De Poseidon en De Neptunus.  
 
Op dit moment bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders: Ernestine, moeder van Julie 
(UNIQ 7/8), Svetlana, moeder van Marko (groep 5), Marieke moeder van Martijn (groep 7) en 
Anouk  (groep 5). De drie leerkrachten zijn Karima (groep 8), Mindy (UNIQ 7/8) en Stephan 
(bewegingsonderwijs). Ernestine en Svetlana gaan aan het einde van dit schooljaar de MR verlaten. 
 
De medezeggenschapsraad vergadert 6 tot 7 maal per jaar. Qua tijdsbeslag moet u denken aan 
enkele uren per maand. De zittingsperiode is meestal 3 jaar, tenzij uw kind eerder de school verlaat.  
 
Hartelijke groet,  
 
MR Poseidon 
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Aangeven privacyvoorkeuren in Parro: 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om de privacyvoorkeuren in Parro aan te geven. Nog 
niet iedereen heeft dit gedaan. Wij willen u nogmaals vragen om de privacyvoorkeuren in Parro aan 
te geven, zodat wij weten of wij beeldmateriaal van uw kind kunnen gebruiken in bijvoorbeeld onze 
schoolgids, social media kanalen en/of de nieuwsbrief. 
 

Privacyvoorkeuren aangeven in Parro:  
De leerkrachten delen regelmatig leuke foto’s van de groep in Parro. Wij 
willen u vragen om in Parro bij instellingen de privacyvoorkeuren aan te 
geven dat u o.a. akkoord gaat met het delen van foto’s/beeldmateriaal 
waar uw kind opstaat.  

Via de volgende stappen kunt u de privacyvoorkeuren aanpassen: 
- Ga naar tabblad 4: 'Instellingen'  
- Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'  
- Klik achter de naam van uw kind op de stipjes en dan op ‘Privacy voorkeuren’  

- Geef per item aan of u hiervoor toestemming geeft en klik op ‘Opslaan’ ➢ Uw privacy-
voorkeuren kunt u te allen tijde aanpassen, mocht u dit willen. 

 
Studiedagen: 
Vrijdag 18 juni is er een studiedag en zijn de leerlingen vrij. 
 
 
Gevonden voorwerpen: 
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Vacature deelname aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad AMOS 
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Vinden jullie het leuk om met elkaar te wandelen? Doe dan mee met de 
Avond4daagse - Home Edition! 
  
De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition. Dat betekent 
dat kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen moment en vanaf 
hun eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. 
  
Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen 
hun eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het 
startpunt is gelijk aan het eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de 

app met leuke berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de 
officiële Avond4daagse medaille. Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! 
  
Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost €6,50 per persoon. Met de zomervakantie en mooier 
weer in het verschiet, is besloten om de Avond4daagse – Home Edition te verlengen tot en met 31 
juli. 
  
Helpen jullie mee de kinderen in beweging te krijgen? Geef elk kind de kans om zo’n toffe medaille te 
verdienen en deel een bericht over de Avond4daagse - Home Edition met jullie leerlingen en ouders. 
Of doe als school zelf mee, geef leerlingen per schoolklas op en vervang de gymles eens tijdelijk voor 
4 coole Avond4daagse wandelingen! 
  
Meer informatie en materialen vind je op onze speciale campagnepagina. Hier lees je ook meer over 
onze samenwerking met Zapp Your Planet, het kinderprogramma van de NPO. Samen gaan we voor 
een schone Avond4daagse. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met info@avond4daagse.nl. 
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Theater: 
Vind je theater en musical leuk en zit je in  groep 5 tot en met 8? Dan kan je in juni kennismaken met 
de lessen van de Jeugdtheaterschool TIJ op IJburg. Meer informatie over de nieuwe klas vindt u hier.  
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IJburg Boeken 
 
Van Bruna IJburg naar IJburg Boeken. 
 
Tijdens de lockdownperiode hebben we onze Brunawinkel getransformeerd naar IJburg Boeken.Sinds 
maandag 12 april zijn wij een onafhankelijke boekwinkel geworden. Met hetzelfde team, maar nu 
dus onder eigen vlag! 
  
We gaan verder onder de naam IJBURG BOEKEN.  
Méér boeken, maar ook andere leuke, nuttige en mooie spullen zoals je dat van ons gewend bent. 
En natuurlijk zoeken we de samenwerking met scholen, waaronder ook De Poseidon voor activiteiten 
rondom kinderboeken. 
Ook dit jaar bieden we de actie "sparen voor de schoolbieb" tijdens de kinderboekenweek weer aan 
aan de scholen in de buurt. Ouders kunnen de kassabonnen van kinderboekenaankopen tijdens de 
kinderboekenweek inleveren op school. Wij sponsoren een percentage daarvan in de vorm van 
boeken voor de schoolbieb! 
 
We zien u graag in de winkel of online via ijburgboeken.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=lead
dyno&utm_medium=affiliate 

Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden:  
 

'Ik kan het niet!' Hoe help je een kind met faalangst? 

 

Ieder kind is wel eens onzeker of soms zelf bang om fouten te maken. Met gezonde spanning voor 
een toets of spreekbeurt is niet mis, maar als je kind er zó bang is om fouten te maken dat het 
daardoor juist mis gaan, kan je kind last hebben van faalangst. 

Van proberen kun je leren. Het is een quote die kinderen van hun leerkrachten of ouders vaak te 
horen krijgen. De hoeveelheid fouten die een kind maakt, is niet relevant, zolang je er maar van 
leert. En zo werkt het ook echt: fietsen, skeeleren of zwemmen - niemand heeft zichzelf dit ooit 
eigen gemaakt zonder het eerst veelvuldig te hebben geprobeerd. 
  
Helaas zien sommige kinderen het maken van fouten niet als onderdeel van het leerproces. Bij hen 
ontstaat een angst wanneer er prestaties moeten worden geleverd: een beurt krijgen in de klas, het 
maken van een toets, of het maken van een koprol. Als jouw kind in dergelijke situaties ook angstig 
wordt, kan het zijn dat er sprake is van faalangst. 
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Wat kinderen leren van fantasiespel 

 

'Ik ben politie en jij bent de boef.' Politie-en-boefje. Schooltje spelen. Of het bouwen van eindeloze 
zelfbedachte werelden met Lego of blokken. Kinderen kunnen zich tijdens hun spel heerlijk verliezen 
in hun fantasie. Als volwassen vinden we dat vaak ontroerend of grappig. Maar wist je dat 
fantasiespel superbelangrijk is voor de ontwikkeling van je kind? 

Bij 'fantasiespel' of 'doen-alsof'-spel speelt een kind verhalen na vanuit verschillende perspectieven, 
met een zelfbedachte plot en allerlei emoties. Van dit soort spel leert je kind heel veel op sociaal en 
cognitief gebied. Voor kinderen tot een jaar of zeven is het zelf essentieel dat ze zich kunnen 
verliezen in hun fantasie, zo stellen ontwikkelingspsyschologen. Fantasiespel maakt je kind socialer, 
creatiever en gelukkiger! 

Terwijl je kind een piraat is, restaurantje speelt, de pop in bad doet of met vriendjes een zelfbedacht 
avontuur beleeft, leert je kind problemen oplossen, samenwerken en flexibel denken. Wat dat heb 
je allemaal nodig om een kartonnen doos om te toveren in een ruimteschip dat tegen een planeet 
botst! 
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Vreedzame school 
 

 
Met De Vreedzame School zijn we gestart met het laatste blok van het 
schooljaar: "We zijn allemaal anders." 
  
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen 
mensen.  
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en 

verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur. We werken aan 
acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren 
dat je dit terugziet  binnen de eigen families,  de klas, de school en de samenleving  
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren 
naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening 
verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.  
Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of 
vreemd.  
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje 
kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families 
en de eigen klas verkennen,  interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende 
levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen 
met de hele klas.   
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten 
en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen 
van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen  bewust van 
eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan  welk gedrag  niet meer 
kan, d.w.z. welk gedrag  haaks staat op de bedoelingen van dit blok.  
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie  naar de kinderen.  
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben 
we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  
“anders zijn mag”.   
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        UNIKIDZ           

       
 

UniKidz staat voor kwaliteit en veiligheid. Al onze locaties staan op groen! 
 

Bij UniKidz staan kinderen en medewerkers centraal en dat zie je terug in de 
kwaliteit. Er wordt veel aandacht besteed aan talentontwikkeling van zowel 
kinderen als medewerkers door onder andere ons unieke activiteitenaanbod 
voor de kinderen en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers. Ook 
in de inrichting van de locaties wordt doorlopend geïnvesteerd om deze zo 
uitdagend en verzorgd mogelijk te houden. 
  

Jaarlijks worden onze locaties geïnspecteerd door de GGD. Hierbij worden bijvoorbeeld het 
pedagogisch beleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, het personeel en de groepen en de 
inrichting beoordeeld. Naar aanleiding van een jaarlijkse inspectie, wordt door de GGD een 
risicoprofiel opgesteld: zij maken een inschatting van of er veel of weinig toezicht nodig is op een 
locatie.  
  
De locaties van UniKidz waarvoor een risicoprofiel is vastgesteld, zijn allemaal groen, de hoogst 
mogelijke waardering. Dat is een mooie stempel op de kwaliteit die wij leveren. Wij voldoen volledig 
aan de Wet Kinderopvang en meer.  
  
Onze manager kwaliteit en veiligheid (voormalig GGD-inspecteur) is onder andere verantwoordelijk 
voor de interne controle op de implementatie en uitvoering van de Wet Kinderopvang binnen 
UniKidz, maar ook op de uitvoering van het eigen beleid van UniKidz en onze hoogwaardige kwaliteit. 
Op deze manier waarborgen wij een veilige, vertrouwde omgeving voor onze kinderen. 
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Ouder- en Kindteam Amsterdam 

Van onze Ouder- en Kindadviseur Rosa Reitsma: 
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. 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. 
-  

Problemen of spanningen? 
Het thuisonderwijs en het organiseren van eigen werk is bij veel mensen best goed gegaan, maar was 
soms ook heel moeilijk. Soms werden kinderen druk en boos en misten zij de structuur van school en 
de omgang met vriendjes/vriendinnetjes. Het weer terug naar school gaan was/is voor heel veel 
kinderen heel prettig. Toch is die overgang ook lastig voor sommige kinderen (en ouders).  Rosa heeft 
ook gemerkt dat de financiële druk bij een aantal mensen is toegenomen. Werk is (deels) stil komen 
te liggen, minder inkomsten en mensen ervaren hier ook stress door. En zo kunnen er misschien in 
uw situatie nog meer of andere dingen zijn waardoor stress toeneemt. Blijf er niet alleen mee 
rondlopen, vraag om hulp. Ook als u niet weet waar u moet zijn, neem dan contact op met Rosa, dan 
kijkt en zoekt zij met u mee. Email:  r.reitsma@oktamsterdam.nl telefoonnummer: 06-40817036 
Werkdagen: maandag (in de even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
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. 
 
 

 

Tot slot: 
 
        Vakanties schooljaar 2020 – 2021    
 
 Zomervakantie    9 juli 2021 - 22 augustus 2021 
  

    Extra vrije dagen & Studiedagen 2020 – 2021 
 
    studiedagen    vrijdag 18 juni 2021 
    dag voor zomervakantie  vrijdag 9 juli 2021 
   
    Zomerfeest leerlingen  woensdag 30 juni 2021 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/
https://www.stichtingsina.nl/
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl

