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Schooljaar 2021-2022 nummer 8,  12 april 2022 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 8 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),  
 
De afgelopen weken hebben wij u weer in school kunnen begroeten en is er, indien nodig, even contact 
met de leerkracht. Fijn voor de leerling, voor u en voor ons.  
De ouder- en kindgesprekken kunnen eindelijk weer op school plaatsvinden. De bovenbouwgroepen 
hebben op locatie bij theater De Krakeling een voorstelling van ‘Het Groene Meisje’ kunnen bijwonen.  
Vanaf vrijdag 25 maart tot aan de zomervakantie geeft meester Joost Techniek aan de bovenbouwgroepen. 
Deze technieklessen worden gegeven bij Dalton Kindcentrum Neptunus bij het Joris Ivensplein. De ene 
week hebben de groepen 5 en 6 techniekles en de andere week de groepen 7 en 8. 
 
De afgelopen weken worden overschaduwd door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Onze school heeft 
aanmeldingen ontvangen van Oekraïense kinderen, die bij (gast)gezinnen op IJburg verblijven. Op dit 
moment wordt samen met de Poseidon gekeken hoe wij deze kinderen onderwijs kunnen bieden. Op de 
Poseidon is op 25 maart een Oekraïense leerling in groep 3 gestart. Afgelopen woensdag zijn er nog 3 
leerlingen uit de Oekraïne gestart: 1 leerling in groep 1/2B, nog een leerling in groep 3 en een leerling in 
groep 4. Maandag 11 april starten nog 2 leerlingen, nog 1 leerling in groep 1/2B en een leerling in groep 6B. 
 
Donderdag 8 maart hebben wij een sponsorloop gehouden voor Oekraïne. Het was een prachtige 
zonovergoten dag en alle leerlingen hebben ontzettend goed hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes 
te rennen en hiermee geld op te halen voor Oekraïne. Wij zijn ontzettend trots op de leerlingen, ouders, 
opa’s en oma’s, buren, vrienden etc., die onze leerlingen gesponsord hebben. Het ongelooflijke mooie 
bedrag wat bij elkaar gelopen is, is € 32.920,46!! Dit bedrag is gestort op giro 555. Giro 555 heeft ons laten 
weten, dat zij heel erg blij en verrast waren met het bedrag wat door onze leerlingen is opgehaald.  
 
De leerlingen van groep 8 hebben zich allemaal aangemeld bij een VO school. Donderdagmiddag 7 april 
hebben de leerlingen bericht ontvangen bij welke school zij geplaatst zijn. Dit was voor de leerlingen in 
groep 8 een spannend moment! 
 
Hartelijke groet,  
 
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 
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Nieuws uit de groepen 

 
Het valt ons op dat er regelmatig leerlingen te laat of net op tijd op school 
komen. De deuren gaan om 08.15 uur open. Om 08.30 uur beginnen de 
lessen.  
Kunt u er op letten dat uw kind op tijd op school is? De lessen kunnen dan 
gelijk beginnen en de lessen worden niet onderbroken door binnenkomst 
van leerlingen die te laat zijn. Om 08.30 uur sluiten de deuren. 

           
    
 
 

 
 
 

Donderdag 14 april Paasontbijt 
Op donderdag 14 april hebben we een Paasontbijt op school. De 
kinderen nemen net als vorig jaar een feestelijk ontbijtje mee voor 
zichzelf in een versierde schoenendoos. De school zorgt voor de 
aankleding en chocolade eieren. Daarnaast zullen alle kinderen 
een broodhaantje krijgen. Wilt u eraan denken dat het een ontbijt 
is en dat er geen snoep of chocola wordt meegegeven? Mocht het 
ontbijt financieel een uitdaging zijn voor u, dan mag u dit bij de 
leerkracht aangeven of het bonnetje inleveren bij Ilse.  
Dit jaar valt het Paasontbijt samen met de Ramadan. Als uw kind 
hieraan meedoet, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? De 

leerkrachten zullen met de kinderen overleggen of zij bij het ontbijt aanwezig zijn of dat ze een ander 

(ochtend)programma zullen volgen. 
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Schoolnieuws 

 
 
 
 
 

De Vreedzame School                          

 
Op dit moment werken wij met blok 5 van de Vreedzame School: 
we dragen allemaal een steentje bij. 
De leerlingen leveren een actieve bijdrage aan de groep als 
gemeenschap. 
 
De kletskaarten van de Vreedzame School geven u een handreiking 
om thuis met uw kind te spreken over de inhoud van de Vreedzame 
School, waardoor u op de hoogte kunt blijven van behandelde 
leerstof en de  vaardigheden tussen schoolomgeving en 
thuisomgeving wordt gestimuleerd. 

Voor groep 7 en 8 zijn helaas geen kletskaarten beschikbaar. 
 
Kletskaart gr. 1 en 2 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 3 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 4 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 5 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 6 (devreedzame.school) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://devreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/kletskaarten/kletskaart_groep12_blok5.pdf
https://devreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/kletskaarten/kletskaart_groep3_blok5.pdf
https://devreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/kletskaarten/kletskaart_groep4_blok5.pdf
https://devreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/kletskaarten/kletskaart_groep5_blok5.pdf
https://devreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/kletskaarten/kletskaart_groep6_blok5.pdf
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Via Parro bent u geïnformeerd over het schoolreisje. Vrijdag 3 juni 
2022 gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. We houden nog 
even geheim waar we heengaan.  In de nieuwsbrief van mei zullen 
we dit bekendmaken.   
 
Spannend!!!!!! 
 
Het schoolkamp groep 8 is van 23 t/m 25 mei. Denkt u nog aan  de 
betaling hiervan? 
 

 
 
 
 

Vindt u het leuk om 1 keer per week of een aantal keer per week 
te helpen met de Oekraïense leerlingen? Het gaat om 
eenvoudige activiteiten, zoals letters leren, woordenschat-
oefeningen en boekjes lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij  

          nynke.wouda@amosonderwijs.nl 
 
 
 

Zomergastjes zoeken vakantie gastouders en gezinnen 
 
De problematiek van vluchtelingen is met de inval van Poetin in de 
Oekraïne actueler dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. 
Laten we hopen dat deze oorlog gauw voorbij zal zijn en dat de 
gevluchte moeders en kinderen snel terug kunnen naar hun eigen 
plek. 
Met  Zomergastjes doen we ook deze zomer  weer ons best om de 
kinderen die hier onder moeilijke omstandigheden naar toe zijn 
gekomen een leuke vakantie ervaring mee te geven. 
 
De kinderen die als Zomergastje gaan logeren worden geselecteerd 
door de Bataviaschool, een speciale nieuwkomers-school in 

Amsterdam Oost. Het zijn de kinderen die het het hardst nodig hebben.  
Als gastouders ben je vrij om zelf de dagen met je gastje te plannen, dat kan aaneengesloten zijn, 
maar het kunnen ook 5 losse dagen zijn. Naast de periode kan je ook aangeven of je plek hebt voor 
een jongen of een meisje, leeftijd, éen of twee kinderen.   
 
De zomervakantie start dit jaar op 16 juli en loopt tot 28 augustus.  
We vragen je om een nieuw Nederlands kind (6 -11 jaar) een mooie vakantie ervaring te geven, maak 
jouw zomergastje blij met 5 onvergetelijke logeerdagen.  
We roepen ook op om in je omgeving op zoek te gaan naar mensen die mee willen doen, want ook 
voor jezelf is het een onvergetelijke ervaring. En denk dan niet alleen aan gezinnen, want kinderen 
uit een grote familie vinden het bijvoorbeeld heerlijk om bij een surrogaat opa en oma te verblijven. 
En wat ook gebeurt is dat 2 buurvrouwen allebei een kind te logeren hebben en samen uitstapjes 
maken.  Er is altijd een match te maken!  
 
Kijk op de website, en meld je aan, óf neem contact op voor meer 
informatie,   www.zomergastje.nl spelen en leren voor kinderen die niet op vakantie gaan.  
Bellen kan ook 06 55 180760, of mail  joanne.alting@gmail.com. 
 
 

mailto:nynke.wouda@amosonderwijs.nl
http://www.zomergastje.nl/
mailto:joanne.alting@gmail.com
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Via onderstaande link treft u de april - mei uitgave van 
Amsterdammertjes aan.  
 
Amsterdammertjes informeert ouders/verzorgers over regionale 
activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport, Toneel, Muziek, Natuur 
en Spel. 
 
https://bit.ly/3uzzYYN 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3uzzYYN
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        UNIKIDZ           

 
 
'Week van de duurzaamheid' bij UniKidz 
Duurzaamheid; het is niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Het is niet meer weg te denken uit de 
kinderopvang. Het is niet meer weg te denken bij UniKidz. We 
maken ons hard voor het welzijn van de kinderen en zetten 
duurzaamheid daarom hoog op de agenda. Duurzaamheid is niet 
alleen een onderwerp dat wíj hoog op de agenda hebben staan. 
Het is een onderwerp dat leeft onder de kinderen. Kinderen 
zeggen goed voor de aarde te willen zorgen. Ze willen dat er later 
ook nog mensen kunnen wonen. En wees eerlijk, ze hebben 
gelijk!  
 
 

Duurzame activiteiten 
Wij hebben onze verantwoording om sámen met de kinderen goed voor de aarde te zorgen. Daarom 
organiseren we binnen UniKidz met regelmaat duurzame activiteiten, geven we zogenaamde recycle 
lessen, hebben we onze eigen moestuinen en leren we de kinderen in de kookstudio creatief om te 
gaan met etensrestjes. 
 
Toch vinden we het belangrijk om binnen UniKidz en met onze activiteiten nóg meer aandacht te 
besteden aan dit belangrijke thema. Van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april was het daarom 
de ‘Week van de duurzaamheid’ binnen UniKidz. Al onze activiteiten stonden in het teken van 
duurzaamheid.  
 
Ons reguliere activiteitenprogramma bevat overigens iedere week één of meerdere activiteiten die 
een link hebben met het thema duurzaamheid. Deze activiteiten worden gekenmerkt door ons 
Duurzaam UniKidz-icoon. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  

   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

