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Schooljaar 2021-2022 nummer 7,  4 maart 2022 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 7 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),    
      
Vanaf afgelopen maandag 28 februari bent u als ouder(s)/verzorger(s) weer welkom in de school. Dit 
betekent niet alleen dat u uw kind weer op school mag brengen, maar ook dat vieringen en ouderavonden 
weer mogelijk zijn. In de scholen is het niet meer nodig om mondkapjes te dragen of afstand te houden. 
Wat fijn dat wij u weer als ouder in de school mogen verwelkomen en de maatregelen grotendeels zijn 
opgeheven.  
Wij hebben gemerkt dat de zelfstandigheid van onze leerlingen in de achterliggende periode enorm 
gegroeid is, de inloop rustig verliep en de lessen op tijd konden beginnen. Om dit vast te houden willen wij 
de volgende structuur vanaf heden aanhouden: 

- Ouders onderbouw 1 t/m 4 kunnen de leerlingen tot aan de groep brengen.   
 Voor de kleuters, groep 1 en 2, is er 2x per week een spelinloop tot 08.45 uur. Op welke dagen de 
 spelinloop plaatsvindt, communiceert de leerkracht zelf met u.  

- Leerlingen gr. 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen, tenzij er een dringende aanleiding is om 
contact met de leerkracht te hebben. 

Daarnaast zullen wij u met enige regelmaat uitnodigen voor presentaties, afsluitingen van thema’s, 
ouderavonden of een open schriftochtend.  
 
Uiteraard blijven de basismaatregelen gewoon van kracht: handen wassen, ventileren, etc. Er is nog steeds 
een dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 zich 2x per week te testen. Dit geldt ook voor de 
medewerkers van de school. Uw zoon/dochter krijgt van ons iedere week 2 (zelf)testen mee naar huis. 
Leerlingen die positief getest zijn op corona moeten thuis blijven, maar de quarantaine is nog maar vijf 
dagen in plaats van zeven (natuurlijk onder de voorwaarde dat leerlingen 24 uur klachtenvrij zijn). 
 
De afgelopen weken zijn in de groepen 3 tot en met 8 de cito’s afgenomen. De leerlingen van groep 8 
hebben het definitief schooladvies VO ontvangen. Van 7 tot en met 17 maart 2022 is de 1e ronde voor het 
digitaal aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Donderdag 7 april vindt de centrale loting en matching 
plaats en horen de leerlingen groep 8 op welke VO school zij welkom zijn. Heel spannend allemaal! 
 
Vanaf vrijdagmiddag staan de rapporten in het ouderportaal online. Begin april vinden de ouder- & 
kindgesprekken gr. 1 t/m 7 plaats. U ontvangt hiervoor via Parro een uitnodiging om een gespreksmoment 
te plannen.  

 
Hartelijke groet,  
 
Annemieke van der Groen en Dana Bruins 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 5B  
Boekensushi:  
Samen lezen in de kring. De kinderen lezen 2 minuten uit een onbekend boek. Daarna geven ze hun boek 
door en lezen ze 2 minuten uit het nieuwe boek. Dit doen ze nog twee keer en dan hebben ze in korte tijd 
kennis gemaakt met vier nieuwe boeken! Welk boek spreekt je aan? Welk boek zou jij verder willen lezen 
en waarom?  
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Schoolnieuws 

Sponsorloop Oekraïne (giro 555)  
Basisscholen Neptunus en de Poseidon  
donderdag 10 maart 2022  
 
Vanuit leerlingen is het initiatief ontstaan om iets te doen voor de 
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Wij zijn twee Vreedzame scholen 
en leren kinderen een steentje bij te dragen in de maatschappij. Wij staan 
dus volledig achter dit initiatief. Helpt u ook mee een steentje bij te 
dragen door onze leerlingen te sponsoren?  
 
U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen aanstaande 
donderdag 10 maart op de Bert Haanstrakade. Wij hopen op deze wijze, 

door uw ondersteuning, een mooie cheque te kunnen overhandigen aan Giro 
555.  
 
Uw kind krijgt vanmiddag een sponsorformulier voor de sponsorloop mee, 
waarmee uw kind sponsors kan zoeken. Deze sponsors kunnen per gelopen 
afstand een bedrag aan uw kind betalen. Dit sponsorformulier kan uiterlijk 
woensdag 9 maart ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.  
 
De leerlingen van de Poseidon kunnen lopen in hun eigen paarse t-shirt van de 
Poseidon. Mocht de leerling geen t-shirt hebben, kan er een t-shirt voor € 7,50 bij meester Frank gekocht 
worden. Uiteraard kunnen de leerlingen ook in de kleuren blauw/geel lopen.  
Vindt u het leuk om deze dag te helpen bij de sponsorloop? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw 
kind.  

 
Volgende week ontvangt u meer informatie over de sponsorloop. 
 
Wij hopen in ieder geval dat er zo veel mogelijk ouders komen om de leerlingen 
aan te moedigen. Laten we er samen een mooie sponsorloop van maken en met 
elkaar proberen zoveel mogelijk geld op te halen om de mensen in Oekraïne te 
steunen. 
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Enquête verkeersituatie rondom de school 
Begin februari heeft u een uitnodigingsbrief met een korte enquête 
ontvangen over  de verkeerssituatie bij de Poseidon. Deze enquête is 
opgesteld door de politie district Amsterdam Oost.  
De politie heeft laten weten erg veel reacties ontvangen te hebben 
op de enquête en zij waren hier erg blij mee.  
Door de vele reacties kunnen zij niet met iedereen contact opnemen, 
zij zullen steekproefsgewijs enkele ouders benaderen. 
De politie heeft contact gehad met Verkeersplein Amsterdam, zij zijn 

werkzaam voor de gemeente. Op korte termijn zullen zij een schouw gaan houden bij de scholen, hiervan 
gaan zij ook een rapport samenstellen. 
De Politie zal eind maart het adviesplan afronden. Dit plan wordt overgedragen aan de gemeente. De 
gemeente neemt uiteindelijk, naar aanleiding van dit plan, de beslissingen over de verbetering van de 
verkeerssituatie rondom de school. 
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De Vreedzame School                          

 
Binnenkort starten we met blok 5 van de Vreedzame School: we 
dragen allemaal een steentje bij. 
De leerlingen leveren een actieve bijdrage aan de groep als 
gemeenschap. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
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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:  

 

Goede cijfers, tegenvallende Cito's (of andersom) 

 
Het komt geregeld voor dat kinderen die normaal gesproken hoge cijfers halen slechts matig 
scoren op Cito-toetsen. Ouders begrijpen vaak niet hoe dat kan. Toch laat het verschijnsel zich wel 
verklaren, al zal de exacte oorzaak per kind verschillen. 
 

Cito-toetsen zijn anders dan methodetoetsen 
 
De normale cijfers krijgt je kind voor de reguliere toetsen die horen bij de lesmethode, de 
zogeheten methodetoetsen. Deze methodetoetsen zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen 
de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed 
kan maken. 
 
De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook 
moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien 
wat ze kunnen. Het is dus moeilijker om een hoge Cito-score te halen dan een goed cijfer op een 
methodetoets. 
 
De methodegebonden toetsen sluiten bovendien naadloos aan op de lesstof. Er worden precies 
díe kennis en vaardigheden getoetst die je kind in de weken eraan voorafgaand uitgelegd heeft 
gekregen en intensief heeft geoefend. Deze informatie en kennis liggen dus nog vers in het 
geheugen. 
 
Cito-toetsen worden eens per halfjaar gehouden. Daardoor kan sommige kennis wat zijn 
weggezakt. Soms komen er ook dingen aan de orde die je kind helemaal nog niet heeft geleerd in 
de klas; de Cito-toetsen lopen niet altijd helemaal parallel aan het aanbod in de lesmethodes. 
 
Daarnaast kan de vraagstelling in Cito-toetsen de score beïnvloeden. Zo'n toets ziet er anders uit 
dan wat je kind gewend is en de leerlingen moeten zelf bedenken welke oplossingsstrategie ze 
moeten gebruiken. Dat is soms best lastig! 

 

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
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Complimentenkaartjes voor een gratis portie 
zelfvertrouwen 

 
 
Een complimentje laat elk kind stralen. Complimentjes geven een kind zelfvertrouwen, verbeteren het 
zelfbeeld en werken motiverend. Je kind voelt zich gezien en gewaardeerd. 
Met de gratis complimentenkaartjes wordt complimentjes geven (en krijgen!) nog leuker. Stop ze in 
de in de broodtrommel of in een jaszak, plak ze op de spiegel of ze leg op het hoofdkussen. 
Download de complimentenkaartjes via deze link  

https://voorthuis.ecmanager.heutink.com/cmsdata/mediabrowser/files/downloads%202/hvt_download_complimentenkaartjes-min.pdf
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        UNIKIDZ           

Op 14 februari jl. openden we de deuren van Kade 
BSO, gevestigd in De Poseidon. We kijken terug op 
een feestelijke openingsweek met als hoogtepunt 
de Meet & Greet op woensdag 16 februari. De 
kinderen genoten tijdens de Meet & Greet van de 
verschillende activiteiten: de Ninja Academie, een 
Djembe workshop, de Mondriaan kunsten en het 
programmeren van de Ozobots.  
 
Tijdens de openingsweek waren de activiteiten 
voor de kinderen gericht op de Olympische 
Winterspelen in Beijing. Er stonden fitte gezonde 
én gezellige winterse activiteiten op de planning. 
De voorjaarsvakantie stond in het teken van het 
thema ‘Wonderzoekers’. Dát werd een week vol 
verassingen. We deden wonderlijke ontdekkingen 
en fantaseerden er op los met sprookjesachtige 
activiteiten. Ook voor de komende weken staat het 
programma vol met toffe activiteiten. Uiteraard 
allemaal gericht op onze 
ontwikkelingsgebieden: FitKidz (sport & bewegen), 
SoulKidz (met hart & ziel), SkillsKidz (maken & 
creëren) en MindKidz (ontwikkeling & onderwijs). 

 
We zijn dankbaar dat we nu ook vanuit Kade BSO sámen het team van De Poseidon de allerjongste 
kinderen kunnen coachen en in gezamenlijkheid kunnen werken aan hun doorgaande leerlijn.  
 
Team UniKidz 
 
 

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

Ouder- en Kindadviseur -  Rosa Reitsma 
Heel waarschijnlijk kent u mij al. Misschien heeft u mij zien 
lopen op het schoolplein, in de schoolgebouwen of gewoon 
over IJburg. Maar graag stel ik mij nogmaals voor voor 
diegenen die mij nog niet kennen. 

 
Wie ben ik? 
Ik ben Rosa Reitsma en werk nu ruim 2 jaar als Ouder- en 
Kindadviseur aan de Pampuslaan 26; het Ouder- en KindTeam 
IJburg/Zeeburgereiland. Ik ben Orthopedagoog en werk samen 
met de basisschool van jullie kinderen, de Poseidon. U en uw 
kinderen kunnen bij mij terecht voor uiteenlopende vragen 
zoals opvoedvragen, vragen rondom het (psychisch) welzijn 
van uw kind, problemen binnen het gezin en nog veel meer.  
 
Voelt u zich vrij met mij contact op te nemen als u een vraag 

heeft en/of iets wilt bespreken. U kunt mij ook zonder tussenkomst van de Poseidon benaderen. 
Gegevens en informatie worden enkel, wanneer relevant, met toestemming van u gedeeld met 
basisschool de Poseidon.    
U kunt mij bellen op 06-40817036 of mailen naar r.reitsma@oktamsterdam.nl. 
 
Groetjes!  

 
 
Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 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 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

