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Schooljaar 2020-2021 nummer 8,  23 april 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 8 schooljaar 2020-2021.  
Veel leesplezier! 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de directie 

• Schoolnieuws 

• Sportnieuws 
- Activiteiten Oost 2021 - meivakantie 

• UniKidz 

• Ouder- en Kindteams 

• Tot slot 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Nog steeds hebben wij helaas te maken met Corona maatregelen op school. Dit zal voorlopig 
nog wel even zo blijven. Gelukkig mochten de BSO’s vanaf deze week wel weer opstarten dus 
dat is goed nieuws! Inmiddels kunnen de leerkrachten bij lichte Covid verschijnselen gebruik 
maken van een sneltest, zodat de leerkracht bij een negatieve uitslag snel weer naar school kan. 
Het gebruik van een sneltest door leerkrachten is altijd vrijwillig. De afgelopen weken is 
regelmatig gebruik gemaakt van een sneltest. In alle gevallen konden de leerlingen hierdoor op 
dezelfde dag, maar dan een half uurtje later, weer naar school. Wij zijn blij met deze 
mogelijkheid van sneltesten. In de praktijk betekent dit minder lesuitval, blije leerkrachten, 
gelukkige ouders en leerlingen.  
 
Inmiddels zijn alle leerlingen van groep 8 geplaatst bij een middelbare school.  
Op dinsdag 6 april is voor de zevende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de 
plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.978 
leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet 
onderwijs beschikbaar. 
Veel van onze leerlingen uit groep 8 zijn op hun top drie geplaatst. Een klein aantal leerlingen 
hadden wat meer pech en zijn niet op een school van hun top drie geplaatst. Voor deze 
leerlingen was het even slikken, maar ook zij hebben veel zin om naar de middelbare school te 
gaan.  
De afgelopen dagen hebben de leerlingen groep 8  de Cito eindtoets gemaakt. De uitslag 
hiervan wordt half mei verwacht. De leerlingen hebben uiteraard al het basisschooladvies 
ontvangen. Is het resultaat van de eindtoets hoger dan het advies, zal de school met de 
ouder(s), verzorger(s) in gesprek  gaan om eventueel het advies bij te stellen. Dit kan betekenen, 
dat een leerling zich bij een andere VO school, die nog plek beschikbaar heeft, kan aanmelden. 
 
Wij wensen alle leerlingen,  ouder(s) en verzorger(s) twee hele fijne vakantieweken. 
Maandag 10 mei begroeten wij iedereen weer!  
 
Blijf gezond!     
  
Annemieke en Dana         
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Schoolnieuws 

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. 

 
Het komt de afgelopen weken regelmatig voor dat leerkrachten s ‘ochtends een sneltest moeten 
laten doen, omdat zij Covid gerelateerde klachten hebben. De leerkracht laat met een berichtje in 
Parro aan u weten, dat de leerkracht getest moet worden en dat de leerlingen tot nader bericht thuis 
moeten blijven. Als de leerkracht negatief getest is, ontvangt u via Parro een bericht hoe laat de 
leerlingen naar school kunnen.    
Niet alle ouder(s), verzorger(s), zien/lezen in de ochtend de berichten in Parro. Wij willen u vragen 
om s ’ochtends de Parro meldingen in de gaten te houden, zodat u op tijd weet, dat uw zoon/dochter 
niet gelijk naar school hoeft i.v.m. het testen van de leerkracht.  
Ook kunt u in Parro aangeven dat u meldingen/pushberichten wilt ontvangen. Dit voorkomt 
misschien dat u het Parro berichtje in de ochtend niet leest.  
 
Meldingen kunt u als volgt instellen: 
Menu-optie 4, tablad 4: Instellingen  
- Bij Push-instellingen kunt u aanpassen hoe u melding krijgt van nieuwe berichten. Dit is een link  
   naar uw telefooninstellingen waar u de instellingen voor de Parro-app kunt aanpassen.  
- Bij Meldingen kunt u instellen of u per e-mail een herinnering van gemiste agenda items of  
   berichten wilt ontvangen en de frequentie hiervan.  

 

 

 
Studiedagen: 
De geplande studiedag donderdag 17 juni gaat niet door! De studiedagen dinsdag 25 mei en vrijdag 
18 juni gaan wel door. 
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Suikerfeest: 
Op dinsdag 18 mei zullen we op onze school in elke klas aandacht besteden aan 
het Suikerfeest. Als u het leuk vindt om via videobellen iets te vertellen over het 
feest, is dat van harte welkom. Ook zijn foto's van harte welkom. Wegens Corona 
mogen de kinderen helaas niet zelf koekjes meenemen. De school zorgt voor iets 
lekkers.  

 
 

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: 

Leerzame spelletjes met de pop it fidget  

 
Pop it fidgets zijn razend populair. Kinderen vinden ze heerlijk om mee te friemelen en de bubbels te laten 
ploppen. Maar wist je dat je fidget poppers ook kunt gebruiken voor educatieve spelletjes? Zo wordt de pop it 
fidget pas echt 'satisfying'. 
 
Lees ook: Fidget toys: rustgevend... of juist irritant? 
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Rekenen in de moestuin 

 
Alleen het aanleggen van en werken in de moestuin is al leerzaam voor je kind. Maar wist je dat de 
moestuin ook vol natuurlijke rekenlessen zit? Dat is rekenen met groene vingers. 
Bij kleuters  en jonge kinderen leent de moestuin zich bij uitstek voor teloefeningen en inzicht krijgen: 

- Hoeveel zaadjes zitten er in het zakje? 
- Hoeveel plantjes zijn er opgekomen? 
- Hoeveel trostomaatjes hangen er aan de plant? 
- Wat is zwaarder: een paprika of een sperzieboon? 
- Welke vorm heeft een tomaat? 
- Hoeveel is de plant deze week gegroeid? Zet een bamboestok in de grond en laat je kind de 

hoogte markeren met een watervaste stift. Groeit de plant elke week even hard? 
  
Bij oudere kinderen kan er al echt gerekend worden: 

- Hoeveel planten passen er op een rij als er 30 cm tussenruimte moet zijn? En hoeveel 
plantjes je heb dan nodig om vijf rijen te beplanten? 

- Als we vijf keer sla uit eigen tuin willen eten en we weten dat 20 procent van de zaadjes niet 
ontkiemt, hoeveel sla moeten we dan zaaien? 

- Je moet vloeibare mest aanlengen met water in een verhouding van 1:5. Hoeveel water heb 
je nodig als je 20 ml vloeibare mest wilt aanlengen? 

- Je gaat een tuin aanleggen van 1 m2, verdeeld in 9 vakken van dezelfde grootte. Hoe groot 
zijn de vakken? 

- Hoeveel zaadjes zitten er naar schatting in een tomaat? Snijd de tomaat door en tel de 
zaadjes:  klopte je schatting? Hoeveel tomaten denk je dat je met het zaad van één tomaat 
kunt kweken? Zitten er in elke tomaat evenveel zaadjes? Wat is het gemiddelde aantal 
zaadjes in een tomaat? Hoeveel tomaten heb je nodig om voldoende tomaten te kunnen 
kweken om de hele zomer elke week tomatensoep te kunnen eten? En past dat wel in je 
moestuin? 

  
Als je erop let, zit de moestuin zit tjokvol rekenlessen. Het is een mooi voorbeeld van realistisch 
rekenen in real life, waarmee jonge natuurliefhebbers tot rekenen verleid kunnen worden. 
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Vreedzame school 
 
Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij 
 
De leerlingen leveren een actieve bijdrage aan de groep als 
gemeenschap. 
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Sportnieuws 

Oost beweegt openen verschillende clubs haar deuren om kinderen kennis te laten maken met hun 
favoriete sport! Ook zijn er weer extra activiteiten in de meivakantie, aanvullend op of in 
samenwerking met het uitgebreide wijkaanbod. Meidenvoetbaltoernooien (ook voor scholen) en 
specifieke activiteiten die aansluiten op de Ramadan!  
Meer informatie leest hier 
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UniKidz     

Werk, kind(eren) en UniKidz. 
 
Onze BSO locaties zijn weer open, en we hebben er ontzettend veel zin in! 
We zijn aardig op de proef gesteld als werkende ouders. Hoe nu werk, kind(eren) en kinderopvang 
verder te combineren? 

           

 
 

UniKidz is meer dan kinderopvang. Onze ouder/verzorger gaat naar zijn werk, en wij zorgen in de 
basis voor kwalitatieve kinderopvang met een geïntegreerd activiteitenprogramma vanuit onze labels 
FitKidz (sport en bewegen), SoulKidz (hart en ziel), MindKidz (ontwikkeling en onderwijs) en SkillsKidz 
(maken en creëren) die staan voor de ontwikkeling en plezier van ieder kind.  
 
UniKidz doet wat ouders ook zouden doen. In de tijd dat je aan het werk bent als ouder/verzorger 
gaat jouw kind naar zwemles, paardrijden, tennis, zeilen, theater, klassiek ballet, streetdance, 
kookles, jumpgym, STEAM les, freerunning, en nog zoveel meer. Ons label Scoolz is weer een gave 
plek voor de oudste kinderen (9+), waar ze de ruimte krijgen voor hun zelfstandigheid met onder 
andere een chillhoek, tafeltennistafel, stille werkplekken, eigen keuken en naast het 
activiteitenprogramma ook zichzelf kunnen inschrijven voor bijles, huiswerkbegeleiding of coaching. 
 
Naar de BSO gaan is bij ons een avontuur, waar het vertrouwde UniKidz team onze kinderen iedere 
dag weer met veel enthousiasme verwelkomen.  
Onze UniKanjers barsten van het talent. Met eigenschappen als enthousiast, liefdevol, deskundig en 
betrokken is ons team zorgvuldig samengesteld. Zij staan elke dag met liefde klaar voor jouw kind!  
 
Sportieve groeten, 
Team UniKidz 
www.unikidz.nl 
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De ouder- en kindadviseur (OKA) van de Poseidon is Rosa Reitsma. 
 
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
06-40817036 
Werkdagen: Maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag. 
  
Ouder- en kindteams Amsterdam 
Om jou te helpen 
 
 
 

 

Tot slot: 
 

        Vakanties schooljaar 2020 – 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    dinsdag 25 mei 2021 
studiedagen    vrijdag 18 juni 2021 
dag voor zomervakantie  vrijdag 9 juli 2021  
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