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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
 
Schooljaar 2019-2020 nummer 1,  augustus 2019 

 

 
Dit is de eerste Poseidon post van het schooljaar 2019-2020. Wat heerlijk om alle blije 
gezichten weer de school binnen te zien komen. Soms met heel veel zin en soms met frisse 
tegenzin omdat die vakantie wel erg lekker was. Afgelopen maandag zijn we in alle groepen 
gestart met de informatieochtend, goed om zo veel ouders ook meteen gezien te hebben. 
De presentatie ontvangt u, voor zover nog niet gebeurd, via de leerkracht. 
Wij hopen op een prachtig schooljaar samen met de kinderen en u! 
 
 
Kennismakingsgesprekken 

De komende twee weken vinden de kennismakingsgesprekken plaats tussen 
leerkracht en ouders. Een goede relatie tussen thuis en school zorgt immers voor 

de beste basis voor uw kind. In principe zijn de kennismakingsgesprekken zonder kinderen. 
Mocht u het waardevol vinden om uw kind mee te nemen dan mag dat, wilt u dit dan van 
tevoren aan de leerkracht doorgeven? Vanaf vanavond, vrijdag 30 augustus om 18:00 uur, 
kunt u zich intekenen via schoolgesprek. U heeft vandaag een e-mail gehad met 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
 
Oortjes meenemen 
Wilt u aan uw kind (vanaf groep 3) een paar oortjes meegeven? In groep 3 gebruiken 
de kinderen deze voor de vaste computers in de groepen 4 t/m 8 gebruiken de 
kinderen deze oortjes ook voor hun snappet. Mocht u een paar (nieuwe) oortjes over 
hebben dan kunt u deze bij de leerkracht afgeven. Kinderen mogen i.v.m. hygiëne 
geen oortjes van elkaar lenen.  
 
Absentie 
Wij verwachten alle kinderen dagelijks om 8.30 uur in de klas. Om 8.30 uur starten wij ons 
onderwijs, als er daarna nog kinderen binnenkomen verstoort dat het onderwijsproces.  
 
Natuurlijk kan zijn dat uw kind onverhoopt een keer ziek is. Wilt u dit dan melden voor 08:00 
uur via de app of op ziekmelden@deposeidon.nl ? Dit e-mailadres mag u ook gebruiken 
wanneer er een doktersafspraak o.i.d. aan het begin van het schooldag is en u dit niet de dag 
ervoor aan de leerkracht heeft kunnen doorgeven. 
 
Mocht u voor een bijzondere gebeurtenis, bij wijze van uitzondering, verlof willen aanvragen 
dan kan dat via een verlofformulier deze kunt u downloaden van onze website of ophalen bij 
meester Frank. U kunt meer over verlof en absentie lezen in de bijgevoegde folder van 
leerplicht.  
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De deur staat altijd open 

Wij vragen u vriendelijk om het mailverkeer met school zo veel mogelijk te 
beperken. Weinig e-mail draagt eraan bij dat wij onze tijd goed kunnen benutten 
voor het onderwijskundigproces en er niet teveel tijd verloren gaat aan 
administratie. Mochten er zaken zijn die u met ons wilt bespreken dan staat de 
deur altijd open. Wij hebben liever persoonlijk contact of staan u telefonisch te 
woord. Mocht u wel een mail sturen dan streven wij ernaar deze binnen vijf 

werkdagen te beantwoorden. 
 
 
Dalton 

De Poseidon is een Daltonschool. We nemen u de komende nieuwsbrieven graag 
mee in de visie achter het daltononderwijs. Deze nieuwsbrief staat de kernwaarde 
zelfstandigheid centraal. 

 
Kinderen willen graag zelf actief werken en zelfstandigheid motiveert hen daarbij. Wanneer 
zij zelfstandig werken en niet enkel klassikale lessen hoeven volgen, 
kunnen alle leerlingen werken op eigen niveau en tempo. Wij vinden 
de zelfstandigheid van de leerlingen belangrijk omdat deze het 
leerrendement sterk verhoogt. De leerkrachten krijgen hierdoor 
meer gelegenheid om kleine groepjes kinderen/individuele kinderen op hun eigen niveau te 
begeleiden. Op de Poseidon werken we daarom met het principe van uitgestelde aandacht. 
Dit betekent dat de leerkracht en leerlingen niet altijd voor elkaar beschikbaar zijn en een 

leerling gestimuleerd wordt zelf naar mogelijkheden te zoeken om tot een 
oplossing te komen. De leerlingen leren zelf oplossingsmethodes zoeken, 
zelf problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren.  De leerlingen 
worden hierbij ondersteund doordat in elke groep handelingswijzers 

hebben. Daarop wordt aangegeven hoe kinderen zelfstandig kunnen handelen als de 
leerkracht niet beschikbaar is. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet 
een kind leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de 
gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een kind tot het nemen van 
zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.  
 
Ook u kunt bijdragen aan de ontwikkeling van zelfstandigheid bij uw kind. Het beste maar 
ook het aller moeilijkste is om af en toe “op uw handen te gaan zitten”.  De volgende twee 
filmpjes geven samen een prachtig voorbeeld.    
https://binged.it/2ZDpJBl    https://binged.it/2ZCctN6  
  
 
Fietsen en stepjes 
Fijn om te zien dat zoveel kinderen lopen, op de fiets of op de step naar school toe komen. 
Hierdoor maken we het veiliger rond de school. De fietsen en stepjes mogen allemaal in de 
fietsenrekken worden geparkeerd. Ook voor stepjes dus even een klein slot meegeven. 
Neemt u na half 9 uw fiets weer mee? Dan mag hij bij het brengen even op het schoolplein 
staan, zolang u maar rekening houdt met het vrijhouden van de looproutes.  
 

Een vergeten tas een 
probleem of een 

leermoment? 

Alleen naar de klas 
lopen zielig of 

ontwikkelkans? 
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Bewegingsonderwijs 
Kleding 
Voor de jongste kinderen van de school die bewegingsonderwijs in de speelzaal krijgen 
hebben we reserveonderbroeken nodig. Als u nog enkele onderbroeken heeft liggen die niet 
meer worden gebruikt zou het fijn zijn als u deze mee geeft naar school. 
  
De oudere kinderen zie ik één keer per week in de gymzaal. Met de gemeente zijn wij in 
continu overleg om ervoor te zorgen dat er zaalruimte beschikbaar komt voor een tweede 
keer bewegingsonderwijs in de week. Totdat er ruimte beschikbaar is wil ik er alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen in de les. Hiervoor heb ik een kast 
ingericht als kledingkast waaruit kinderen één keer kleding kunnen lenen om mee te doen in 
de les indien zij hun eigen spullen zijn vergeten. Voor deze kast met leenkleding ben ik nog 
op zoek naar veel korte broeken in alle kindermaten en naar goede zaalschoenen in maat 32 
en hoger. Indien de schoenen van uw kind te klein zijn, ze niet meer worden gebruikt en er 
nog goed uitzien krijg ik deze graag. 
  
Vervoer 
De laatste maanden van het vorig schooljaar hebben we samen met de Archipel flink 
geïnvesteerd in uitbreiding en vervangen van de materialen in zowel gymzaal als speelzaal. 
Ook dit schooljaar gaan we daar mee verder om de kwaliteit van onze lessen te kunnen 
verhogen. Tevens zal de gemeente nog een investering doen om grote materialen aan te 
schaffen. 
Nu hebben wij de mogelijkheid om gratis een goede turnbalk van 3 meter lengte op te halen 
in Amsterdam-Oost. Wij hebben alleen geen vervoer om dit te regelen. Is er iemand die 
samen met ons de balk kan ophalen met een busje/transporter/aanhanger waar de balk van 
3 meter op of in kan? 
Graag melden bij Frank of Stephan 
 
Alvast hartelijk dank. 
Meester Stephan (vakleerkracht bewegingsonderwijs) 
 
Strandballen 

Voor de vakantie hebben de kinderen allemaal een Poseidon strandbal 
meegekregen. Wij willen graag een winnaar kiezen en belonen met een mooie 
prijs. Mocht u nog een foto willen uploaden (of mailen naar de leerkracht wanneer 
u geen gebruik maakt van sociale media) wilt u dat dan deze week doen? Wij 

zullen dan in de volgende Poseidon post de winnaar bekend maken.  

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

Dag  Datum Tijd  Wie  Wat 
Ma 
t/m 
vr 

2-9-2019 
t/m  
13-09-2019 

14.15- 
16:00 
 

gr 1 t/m 8 kennismakingsgesprekken 

Ma 
Di  

07-10-2019 
08-10-2019 

 gr 1 t/m 8 schoolfotograaf 
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Vr  18-10-2019  gr 1 t/m 8 Studiedag  - school gesloten 

 21-10-2019 
t/m  
27-10-2019 

 gr 1 t/m 8 Kerstvakantie  

Vr 08-11-2019 08:30-
09:30 

gr 1 t/m 8 Nationaal schoolontbijt 

Vr  15-11-2019  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 
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 25-08-2019 
Studiedag  18-10-2019 
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 27-10-2019 
Studiedag  15-11-2019 
Kerstvakantie  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 
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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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