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Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 
Schooljaar 2019-2020 nummer 3, november 2019 

  
 
Nieuw logo 
Zoals u ziet, heeft de Poseidon een nieuw logo. Vanaf dit moment gebruiken wij dit mooie nieuwe logo voor 
onze communicatie in en buiten de school. 
 
 
Dalton 

De Poseidon is een Daltonschool. We nemen u de komende nieuwsbrieven graag mee in de visie 
achter het daltononderwijs. Deze nieuwsbrief staat de derde kernwaarde, vrijheid en 
verantwoordelijkheid, centraal. 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te 

vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf 
te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de 
tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de 
leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor 
zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door 
leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. 
Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling 
een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te 
ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen 
en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een 
grote rol spelen. 
 

Op de Poseidon leren we kinderen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun 
omgang met andere kinderen, het materiaal dat zij gebruiken en in toenemende mate 
voor hun eigen ontwikkeling en resultaten. Dat vinden wij op de Poseidon belangrijk 
omdat leerlingen in de toekomstige maatschappij deze attitude nodig hebben. 
Leerlingen die zich verantwoordelijk voelen, dragen bij aan het positief   

functioneren van de verschillende groepen. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk en houdt scherp in de 
gaten of een leerling om kan gaan met deze  verantwoordelijkheid en ruimte. Leerlingen leren op hun eigen 
niveau, om steeds meer verantwoordelijkheid te dragen en inzicht te krijgen in hun eigen leerproces.  
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Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen.  
 

Scannen van de Stadspas  
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Meester Frank (conciërge), hij is er van maandag t/m vrijdag. 
Waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de 
school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het 
schoolreisje heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een 
afgeschermde ruimte.  
 
Aanvragen Stadspas 
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten 
of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op 
telefoonnummer 14020. 
 
 

Wisseling van aanwezige dag ouder- en kindadviseur                                                      
Vanaf heden is Rosa, de ouder- en kindadviseur (OKA), aanwezig op vrijdagochtend 
(ipv dinsdagochtend) U kunt haar vinden in het Ib-kantoor op de eerste                                                                         
verdieping van het hoofdgebouw. 

 
Thema bijeenkomst ‘grenzen aangeven’, een initiatief van het Ouder- en Kindteam IJburg/Zeeburgereilen 
Vrijdagmorgen 15 november 2019 wordt er voor ouders, verzorgers van de Poseidon en van de Archipel een 
thema bijeenkomst ‘grenzen aangeven’ georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats van 08.30 – 10.45 uur bij 
basisschool De Archipel. 
Deze thema bijeenkomst is een initiatief van het Ouder- en Kindteam IJburg/Zeeburgereiland. 
U bent van harte welkom! 

  
Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer in de bijlage. 
 
Sint Maarten 
Maandag 11 november vieren we op school 
Sint Maarten. De kinderen uit de groepen 1 
t/m 4 hebben een lampion gemaakt. Zij gaan 
op 11 november zingen in een hogere groep. 
Heeft u al een lampionhouder met goed 
werkende batterij en voorzien van naam aan 
uw kind meegeven? 
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Sinterklaas op de Poseidon 

  

                                                
 
 
Natuurlijk brengen Sinterklaas en zijn pieten weer een bezoek aan onze school.  
De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang en wij hebben veel contact hierover met de ‘organisatie 
pieten’. 

  
Volgende week begint het Sinterklaasjournaal op de tv en kunnen de kinderen de avonturen van Sinterklaas en 
zijn pieten weer volgen totdat zij dan eindelijk zaterdag 23 november op IJburg met de boot aankomen. Vanaf 
dinsdag 12 november kijken wij gezamenlijk in de groepen 1 t/m 4 naar het Sinterklaasjournaal. 

  
De groepen 5 t/m 8 (incl. 4/5 uniq) zullen op maandag 18 november lootjes trekken voor de surprises. 

  
Op woensdag 20 november zetten alle kinderen hun schoen. 
 Wilt u uw kind een schoen meegeven voor deze datum? 

  
De ‘organisatie pieten’ hebben laten weten dat Sinterklaas en zijn gevolg op woensdag 4 december om 08:40 
uur bij de Poseidon langs komen.  
We zullen hen samen met de Archipel opwachten.  
De kinderen kunnen tussen 08:15 uur en 08:30 uur, met hun jas aan, plaatsnemen in hun eigen klas. Ze zullen 
daarna samen met hun eigen leerkracht op de afgesproken plek op het plein gaan staan. 
Op het plein zullen ook weer speciale plekken gereserveerd worden voor ouders tijdens het bezoek van 
Sinterklaas.  

  
Wilt u nog helpen met het versieren van de school of tijdens de sinterklaasviering op 4 december? Mail dan 
naar oudercom.poseidon@amosonderwijs.nl 
 
Wij hebben er zin !! 
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Ondersteuning oudercommissie (OC):  
 Voor Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse, Sportdag, Koningsspelen en het Zomerfeest zoeken we 
ouders/verzorgers die betrokken willen zijn bij de organisatie door:  
 A. Een activiteit als het ware te ‘adopteren’ (geen OC lid wil zijn maar wel nauw betrokken wilt zijn)  
 B. Op de dag zelf willen helpen  
 C. Vooraf (o.a. versieren) of achteraf (o.a. opruimen) wilt helpen  
 Indien je je nu al wilt opgeven hiervoor mail dan: naam / emailadres / telefoonnummer /gewenste activiteit / 
wijze van inzet naar oudercom.poseidon@amosonderwijs.nl  
Bedankt ! 
                                                            
 
 
Kalender OC 
  

Activiteit  Onderdeel  Datum  Tijd   
Kinderboekenweek  Kinderboeken markt in aula  Woensdag 02-10-2019  14:00 tot 15:00 uur  
Sint Maarten      Maandag 11-11-2019     
Nationaal schoolontbijt     Maandag 18-11-2019  08:30 tot 09:30 uur  
Sinterklaas  Versieren school  Donderdag 14-11-2019  08:30 tot 16:00 uur   
   Versieren gymlokaal   Dinsdag 3-12-2019  14:00 - 16:00 uur   
   Sinterklaasviering  Woensdag 4-12-2019  Gehele dag   
   Versiering verwijderen  Vrijdag 6-12-2019  08:30 - 16:00 uur  
Kerst   Versieren school  Vrijdag 6-12-2019  08:30 - 16:00 uur  
   Kerst activiteit  Donderdag 19-12-2019  Tussen 08:30 - 14:00 uur   
   Kerstdiner   Donderdag 19-12-2019  17:15 tot 18:30 uur    
   Kerstborrel ouders   Donderdag 19-12-2019  17:30 tot 18:30 uur  
   Versiering verwijderen   Vrijdag 20-12-2019  08:30 tot 13:00 uur  
Pasen   Paasontbijt   Week 15     
Koningsspelen      Vrijdag 17-04-2020  08:30 tot 14:00 uur  
Avondvierdaagse     Dinsdag 26-05-2020 t/m 

vrijdag 29-05-2020  
  

Zomerfeest      Vrijdag 19-06-2020  14:00 tot 16:00 uur  
Sportdag     Vrijdag 26-06-2020  08:30 tot 14:00 uur  

 
 
 
 
Juf Ilse stelt zich voor.....  
Dag allemaal, Ik ben sinds 1 november ter ondersteuning van   
Annemieke van der Groen en Dana Bruins werkzaam op basisschool de Neptunus en ook op basisschool de 
Poseidon. Het onderwijs is mij niet onbekend, de afgelopen 18 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet 
onderwijs. Ik heb ontzettend veel zin om met de leerlingen, ouders en medewerkers van beide scholen er een 
mooie samenwerking van te maken. We komen elkaar vast tegen! Op maandag, dinsdag en woensdag treft u 
mij op de Neptunus en op donderdag en vrijdag werk ik op de Poseidon. Heeft u vragen en/of opmerkingen, 
mijn mailadres is ilse.vreemann@amosonderwijs.nl                             
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Wil je altijd al graag zingen in een koor? Geef je dan op voor het kinderkerstkoor 
Zing met ons mee en kom bij ons Kinderkerstkoor!  
Dinsdag 24 december organiseert De Binnenwaai, kerk op IJburg weer een familiekerstviering in de Sporthal 
CVT. Wij zoeken zoveel mogelijk kinderen om mee te zingen in ons kinderkerstkoor. Wij oefenen twee à drie 
keer.   
Vind jij het leuk geef je op via voorganger@debinnenwaai.nl                                                                                            

        
                                                                                                           
Voor meer informatie kun je bellen met 06-24920344.  
 
 
 
 
 
Week van de mediawijsheid 8 t/m 15 november 
Van 8 november tot en met 15 november is het de week van de mediawijsheid. Dit is een week waarin alle 
kinderen bezig gaan met vragen als; wat is media, wat kunnen wij met media en welke invloeden heeft de 
media? Wij doen met de Poseidon mee aan deze nationale week, omdat we het belangrijk vinden dat onze 
leerlingen ook kennis hebben van de media die tegenwoordig overal aanwezig is. Daarnaast hebben we veel te 
maken met (sluik)reclame en nep-nieuws. We maken er een leuke week van vol met interessante onderdelen 
om onze leerlingen nog mediawijzer te maken! 
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Een school is mediawijs als iedereen wijs leert omgaan met media. Dus leerlingen, leraren, ander personeel en 
ouders. Binnen een mediawijze school worden media ingezet en vraagstukken aangepakt op basis van 
bewuste keuzes, gemaakt vanuit de eigen visie op onderwijs (via 
https://www.mediawijsheid.nl/schoolleiding/). 
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Tot slot: 

 
Bijzondere dagen 2019-2020 (wat aangevuld/gewijzigd is staat in het paars)  

Dag  Datum Tijd  Wie  Wat 

Di 5-11-2019 08:30-
09:30 

gr 1 t/m 8 Nationaal schoolontbijt 

Vr  8-11-2019  gr 1 t/m 8 Studiedag  - school gesloten 

wo 04-12-2019 08:30-
14:00 

gr 1 t/m 8 Sinterklaasfeest  

Vr  06-12-2019 08:30- 
10:30 

gr 1 t/m 8 “Uitslaapochtend” tot 10:30 noteren wij geen absenten 

Do 19-12-2019 17:15- 
18:30 

gr 1 t/m 8 Kerstdiner 

Vr  20-12-2019 12:00 gr 1 t/m 8 School tot 12:00 uur 

 23-12-2019 
t/m  
05-01-2020 

 gr 1 t/m 8 Kerstvakantie 

 17-02-2020 
t/m  
23-02-2020 

 gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

ma 
di 

24-02-2020  
25- 02-2020 

 gr 1 t/m 8 Studie tweedaagse – school gesloten 

ma  13-04-2020  gr 1 t/m 8 Tweede paasdag – school gesloten 

 27-04-2020 
t/m  
10-05-2020 

 gr 1 t/m 8 Meivakantie  

wo 20-05-2020  gr 1 t/m 8 Studiedag – school gesloten 

do 
vr  

21-05-2020 
22-05-2020 

 gr 1 t/m 8 Hemelvaart weekend 

ma  01-06-2020  gr 1 t/m 8 Tweede pinksterdag 

di 
wo 

02-06-2020  
03-06-2020 

 gr 1 t/m 8 Studie tweedaagse – school gesloten 

Vr 03-07-2020 12.00 gr 1 t/m 8 School tot 12.00 uur 

 06-07-2020 
t/m  
16-08-2020 

 gr 1 t/m 8 Zomervakantie 

 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Studiedag                      08-11-2019 
Herfstvakantie              23-12-2019 t/m 05-01-2020  
Voorjaarsvakantie        17-02-2020 t/m 23-02-2020 
Studie tweedaagse      24-02-2020 t/m 25- 02-2020 
Tweede paasdag          13-04-2020 
Meivakantie                  27-04-2020 t/m 10-05-2020 
Studiedag                      20-05-2020 
Hemelvaart weekend 21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede pinksterdag    01-06-2020 
Studie tweedaagse      02-06-2020 t/m 03-06-2020 
Zomervakantie              06-07-2020 t/m 16-08-2020 
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