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Voor u ligt de Poseidon Post nummer 3 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 herfstvakantie is voorbij. Wij hopen dat u met elkaar fijne dagen heeft gehad.  
 

Na de herfstvakantie zijn wij als volledige teams van de 
Neptunus en de Poseidon gezamenlijk op een studietweedaagse 
geweest in Garderen. Wij hebben daar op twee belangrijke 
thema’s scholing gehad van experts op het gebied van 
‘executieve functies van leerlingen’ en hoe die optimaal te 
stimuleren t.b.v. het onderwijs- en ontwikkelproces en als 
tweede thema, op welke wijze ‘feedback geven aan leerlingen’ 
het leerproces en de resultaten van leerlingen positief 
beïnvloedt. Wij hebben enorm veel geleerd en zullen dit de 

komende tijd gaan inzetten in ons onderwijs. Beide gekozen thema’s komen voort uit de adviezen en 
de zogenaamde ‘menukaart’ van het ministerie als bewezen effectieve interventies die wij in ons 
jaarplan hebben opgenomen. Hiervoor worden ook deels onze corona subsidie gelden voor ingezet. 
Wilt u meer weten over deze thema’s dan kunt u dit op Menukaart interventies funderend onderwijs | 
Voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs | Nationaal Programma Onderwijs 
(nponderwijs.nl) 

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er, naar aanleiding van de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames, 
met ingang van 6 november weer nieuwe maatregelen komen, zoals: 

• het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten zoals winkels, stations, ziekenhuizen etc. 

• het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren.  
 
Met onmiddellijke ingang is het advies om weer anderhalve meter afstand houden. Wij willen u vragen als 
u de school bezoekt om hier rekening mee te houden.  
Uiteraard blijven de basismaatregelen: blijf thuis bij klachten, handen wassen, geen handen schudden, geen 
knuffels geven, hoesten in de elleboog en zorgen voor frisse lucht van kracht.  
Ook wij merken op school dat de besmettingen weer oplopen en doen er alles aan om de leerlingen op 
school te ontvangen en onderwijs te geven. Soms is dit niet mogelijk en proberen wij de leerlingen thuis 
online onderwijs te geven.  

 
 
 
 
 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
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Dit betekent voor u en voor ons, dat wij ons wederom moeten aanpassen aan deze situatie. Wij realiseren 
ons dat dit voor iedereen weer flexibiliteit en begrip vraagt. Wij doen er alles aan om, in geval van zieke 
leerkrachten, het voor iedereen zo  goed mogelijk te regelen. Op dit moment is het huidige corona protocol 
nog van kracht. Mocht dit de komende weken wijzigen dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 
 
Hartelijke groet,  
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 

 

Nieuws uit de groepen 

 
Tevredenheidspleiling 
Binnenkort ontvangen alle leerlingen en ouder(s), verzorger(s) vragenlijsten voor de ouder- en 
leerlingtevredenheid. U ontvangt deze vragenlijsten per mail. Wij hopen dat u tijd vrij kunt maken om deze 
lijsten in te vullen. Dank alvast voor uw medewerking.  
 
 
 
Groep 8 informatieavond 

Op Maandagavond 13 december van 19:30 tot 20:30 uur is er voor de ouders 
en leerlingen van groep 8 én voor de ouders van groep 7 van de Neptunus en 
de Poseidon een informatieavond over de overstap van het PO (primair 
onderwijs) naar het VO (voortgezet onderwijs). I.v.m. de oplopende corona 
besmettingen hebben wij besloten deze avond online te organiseren. T.z.t 
krijgt u hiervoor een uitnodiging. Reserveert u vast de datum van deze 
bijeenkomst? 
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Schoolnieuws 

Hij komt, hij komt… 
Nog maar een paar weken en dan is het zover: Sinterklaas komt weer in het 

land… 

 Dat betekent dat het ook de hoogste tijd is om de nodige voorbereidingen te 

treffen: 

 

Allereerst wat belangrijke data 

School voor Sinterklaas versieren vanaf 14:00 uur 

(verzamelen bij meester Frank) 

Vrijdag 12 november  

Intocht Sinterklaas Amsterdam - Centrum Zondag 14 november  

Lootjes trekken voor groepen 5 t/m 8 

(incl. 4/5 UniQ) 

Maandag 15 november  

Intocht Sinterklaas Haven IJburg Zaterdag 20 november 

Schoen zetten (alle klassen) Woensdag 24 november  

Sinterklaas viering op school  Vrijdag 3 december  

Sint versiering opruimen en voor kerst versieren vanaf 14:00 uur Vrijdag 3 december 

 

Versieren 
Op vrijdag 12 november na schooltijd gaan we de school weer versieren.  

Wij willen u vragen om op die dag een ingepakte doos mee naar school te nemen en in te leveren bij 

Meester Frank, zodat we deze als versiering kunnen gebruiken. 

Via Parro zal de leerkracht een oproep doen aan ouders wie er kan komen helpen op vrijdag 12 november, 

vrijdag 3 december en donderdag 23 december.  

Lootjes trekken  
Op maandag 15 november gaan de kinderen (met uitzondering van de groepen 1 t/m 4) 

op school lootjes trekken. Het bedrag voor een cadeau is € 3,50. 

De surprises met cadeau en gedicht moeten uiterlijk woensdag 1 december ingeleverd worden in eigen klas. 
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Schoen zetten 
Afhankelijk van wat er in het sinterklaasjournaal verteld wordt zullen de kinderen in op woensdag 24 

november hun schoen zetten in de klas. Vergeet niet uiterlijk maandag 22 november een eigen schoen van 

thuis mee te geven die gebruikt kan worden om de schoen te zetten. 

Sinterklaasviering op school  

Sinterklaas komt zoals elk jaar bij ons langs en wel op vrijdag 3 december! 
(Onder voorbehoud ivm de dan geldende coronamaatregelen)  

De school de Archipel zal dit jaar de aankomst op school verzorgen. Zodra hier meer over bekend is zal dit 

gecommuniceerd worden in de Poseidonpost. 

Reserve-Sinterklaas 
Sinterklaas zou graag het stokje overdragen aan een nieuwe Sint maar bij geen aanmeldingen wil hij dit jaar 

wel voor de laatste keer op bezoek komen. 

We zijn dus hard op zoek naar een nieuwe maar ook een reserve sinterklaas  

voor op vrijdag 3 december! 

Bent u een vader/verzorger/opa/kennis van een leerling uit groep 5 of hoger en vindt u het leuk om, indien 

nodig, een ochtend op school voor Sinterklaas te spelen? 

Meldt u dan aan via info@deposeidon.nl 

De groepen 1 t/m 4 zullen hier erg blij mee zijn! 

BIZ Haven IJburg activiteit 
Dit jaar zal er op zaterdag 20 november weer intocht georganiseerd worden in de haven van ijburg.  

Ook zal BIZ Haven IJburg weer kleurplaten uitdelen op school .  

De kleurplaten kunnen ingeleverd worden bij de ondernemers van haven ijburg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@deposeidon.nl
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Oproep hulp ouders/verzorgers: 
 
Lijkt het u leuk meer betrokken te zijn rondom de organisatie 
van sinterklaas, kerst en andere festiviteiten op school?  
Of hier en daar eens bij te springen waar nodig? Wilt u graag 
meedenken en helpen? Geheel vrijblijvend en geen verplichting! 
Het zou fijn zijn als we, indien nodig, de vraag naar hulp kunnen 
uitzetten aan een groep ouders die dat leuk lijkt.  
U kunt zich opgeven via info@deposeidon.nl Geef daarbij uw 
naam, telefoonnummer en emailadres door. Hartelijk dank! 

 
Voor nu zoeken we ouders/verzorgers voor: 
 
12 november - tussen 09:00 uur en 16:00 uur 
Uitzoeken sinterklaas en kersversiering 
Schoen- en Sintcadeaus verdelen   
School versieren Sinterklaas 
 
22 & 24 november  
Begeleiden klassen naar schoolfotograaf 
 
3 december  
Sinterklaasviering op school 
School versieren Kerst  
 
Datum volgt 
Kerstviering op school  
 
23 december - na 14:00 uur 
Kerstversiering opruimen 
 
 
 
Wintereditie Amsterdammertjes 
Amsterdammertjes informeert ouders/verzorgers over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, 
Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maanden 
november t/m de eerste week van januari, via onderstaande link. 
 

https://bit.ly/3q1XA7z  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@deposeidon.nl
https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=d27db03804&e=dd422a1c0f
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Week van de mediawijsheid 
Van 5 t/m 12 november is het de week van de mediawijsheid: Week van de Mediawijsheid: Hoe houden we 
het samen sociaal online? Op school besteden wij hier deze week extra aandacht aan. Ook is het belangrijk 
dat u als ouders goed zicht houdt op het 'wijze gebruik' van alle media door uw kind(eren). Op bijgaande 
link kunt u lezen hoe u dit als ouders thuis samen met uw kind(eren) kan doen.  
 
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/ 

 

Kind en jeugd: Hoe houd je kinderen online veilig? | VPNGids.nl 
Als ouder, leerkracht of pedagogisch professional wil je er alles aan doen om kinderen veilig te 

houden. Online is dat nog best een uitdaging: de ontwikkelingen gaan razendsnel en dat is 

vaak lastig bij te benen. 

www.vpngids.nl 

 
 
Vreedzame School  
 
Binnenkort starten we met blok 3 – We hebben oor voor elkaar.  
 
De leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals op 
een  acceptabele manier assertief zijn, zich verplaatsen in het gezichtspunt van 
een ander, verschil van mening overbruggen. 
 

 

 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/
http://www.vpngids.nl/
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Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devreedzameschool.nl/
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Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022      
U heeft via Parro een brief ontvangen voor het betalen van de 
ouderbijdrage schooljaar 2021-2022. De ouderbijdrage is 
exclusief schoolreisje en/of schoolkamp gr. 8. 
Heeft u vorig jaar het schoolreisje betaald? Dan wordt dit  
verrekend met het schoolreisje schooljaar 2021-2022. 
 

Wilt u de ouderbijdrage via de stadspas betalen? Dit kan iedere werkdag bij meester Frank Fokker of juf 
Annemieke Proost. 

 
De factuur ouderbijdrage voor Amos UniQ wordt apart verstuurd, dus bovenstaande informatie over de 
ouderbijdrage Poseidon geldt niet voor Amos UniQ. 
 
 
 
Hallo IJburg 
Via onderstaande link gaat u naar de wekelijkse nieuwsbrief van Hallo IJburg, automatisch samengesteld 
met informatie van buurtgenoten: 
 
https://halloijburg.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://halloijburg.nl/
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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:  
 

Kleutervriendschappen, ontroerend en 
wispelturig 

 
Als je kleuter een poosje op school zit, zal hij voorkeuren ontwikkelen voor bepaalde kinderen. Na een 
tijdje ontstaan de eerste kleutervriendschappen. 
 
Met Kim speelt je zoon graag in de poppenhoek, Cas is zijn favoriete kameraad in de bouwhoek en met 
Frank en Dana kan hij heerlijk schommelen. Als ouder heb je weinig invloed op wie je kind leuk vindt, al 
zou je dat soms misschien best willen. 
Luister naar de verhalen van je kind en stel belangstellende vragen. Daaruit kun je opmaken wat zijn rol 
is in de groep, hoe je kind tegen anderen aankijkt en hoe hij zichzelf ziet. 
 
Speelafspraakjes van kleuters 
Na een tijdje ontstaan de eerste kleutervriendschappen. En echte vriendjes, daar speel je ook na 
schooltijd mee. Maak je niet druk als je kind nog geen aanstalten maakt om af te spreken met 
klasgenootjes. Bij de jongste kleuters is het heel normaal dat dit een paar maanden tot soms wel een 
jaar duurt voordat ze behoefte hebben aan speelafspraakjes. 
 
Het grote kleuterdaten barst over het algemeen pas los in groep 2. Sommige kinderen vinden bijna 
gelijk hun 'Best Friend Forever', anderen spreken eerst af met Jan en alleman voordat de echte 
vriendjes komen bovendrijven. 
Speelafspraakjes zijn ingewikkelde materie, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Voordat de 
logistieke fase is bereikt – bij wie, tot hoe laat, gelijk mee of na het eten brengen en lukt dat wel want 
we moeten ook nog naar zwemles – moet de wens tot een speelafspraak eerst worden uitgesproken. 
 
Sommige kinderen rennen hand in hand met hun vriendje op hun ouders af en roepen halverwege het 
schoolplein al dat er die middag samen gespeeld gaat worden. Het kan echter ook maar zo dat je kind 
wat onduidelijk staat te dralen bij de fiets. Of dat een andere kleuter zich zwijgend maar met hoopvolle 
blik in jullie buurt opstelt. Jonge kleuters hebben vaak wat hulp van volwassenen nodig bij het maken 
van een speelafspraak. 

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


 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 

Samen vragen is een leerzame ervaring voor je kind. Laat de kinderen het voortouw nemen en spring 
bij als dat nodig is. Ja, dat duurt veel langer dan wanneer de ouders even over de hoofden van de 
kinderen heen iets afspreken, maar het is wél een leerzame training in sociale vaardigheden: hoe nodig 
je iemand uit, hoe overleg je over afspraken, hoe reageer je als het andere kind niet met jou 
wil spelen? 
 
 
 

 



 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 

 
 

Hallo IJburg 
Via onderstaande link gaat u naar de wekelijkse nieuwsbrief van Hallo IJburg, automatisch samengesteld 
met informatie van buurtgenoten: 
 
https://halloijburg.nl 

 
 
 

Ontdek de unieke talenten van jouw kind 

 
Als ouder vind je jouw kind de knapste en slimste van de wereld. En weet je dat dit nog klopt ook? Als 
ouder zie je namelijk als geen ander waar de talenten van jouw kind liggen. Daar heb je geen 
talentenjacht of dure test voor nodig. Goed kijken naar je kind is voldoende. 
 
Bij talent denken we vaak aan een kind dat extreem hoge cijfers haalt, uitmunt in sport, of virtuoos 
viool speelt. Maar talent gaat niet alleen over de grote talenten waarmee je een Nobel-prijs wint, een 
medicijn tegen kanker ontwikkelt of een musicalster wordt. 
  
Alle talenten zijn even waardevol 
 
Ook de kleine talenten zijn groots in de context van je kind. Heeft jouw zoon die mooie Lego-
bouwwerken kan maken een talent dat minder waard is het tennistalent van zijn klasgenote die in het 
regionale selectieteam zit? Nee, want door zijn bouwtalent wordt jouw zoon later misschien wel een 
heel goede aannemer, architect of stedenbouwkundige. 
 
Getuigt het fantasiespel van je kleuterdochter, waarin ze poppen en knuffels tot leven laat komen, van 
minder talent dan haar vriendinnetje dat als vijfjarige al kan sommen tot honderd kan uitrekenen? 
Nee, want met haar talent wordt je dochter later misschien wel schrijfster, actrice of een leerkracht die 
kinderen inspireert met prachtige verhalen. 
 
Ieder kind beschikt over zijn of haar eigen, unieke (latente) talenten. Talent om te ontdekken en om tot 
bloei te laten komen. Hoe klein en onbeduidend de gave in eerste instantie misschien ook mag lijken in 
de ogen van anderen. Hoe ondergewaardeerd het talent misschien ook wordt in onze prestatiegerichte 
samenleving. 
 
Vind je het moeilijk om te achterhalen waar jouw kind goed in is, kijk dan naar wat je kind leuk vindt 
om te doen. Waar geniet je zoon van? Waar ligt de passie van je kind? Passie ligt vaak in het verlengde 
van talent. 
 

https://halloijburg.nl/
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        UNIKIDZ           

Met hart en ziel zetten wij ons dagelijks in om kinderen en jongeren de ruimte te geven om te 
groeien en bloeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij coachen hen daarbij vanuit onze 
pedagogische visie. En door een veilige omgeving te creëren en een uitgebreid aanbod aan 
activiteiten te bieden, stimuleren we kinderen en jongeren om zichzelf uit te dagen, persoonlijk 
talent te ontdekken én te ontwikkelen. 
 
Activiteiten spelen een grote rol binnen UniKidz. Door onze activiteiten worden kinderen 
gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit wordt georganiseerd voor 
kinderen van 0 t/m 18 jaar.  
 
Wij vertellen u graag meer over de labels van UniKidz: 
 
Labels UniKidz  
Het unieke concept van UniKidz is erop gericht om kinderen dagelijks de ruimte te geven om te 
groeien en bloeien en het beste uit zichzelf te halen. Vanuit onze vier labels kunnen de kinderen hun 
eigen talent ontdekken en ontwikkelen:  

• FitKidz - sport en spel zoals bijvoorbeeld zwemles, judo en basketbal.  

• MindKidz - denken en doen met de bijzondere STEAM Makerspace.  

• SoulKidz - cultuur met onder andere yoga, theater en dans.  

• SkillsKidz - maken en creëren, zoals werken met klei, schilderen of koken.  

 

 

 

 

 

Alle activiteiten worden door professionele instructeurs aangeboden aan de kinderen in een all-in 
pakket, dus zonder extra kosten.  
 
Benieuwd naar ons uitgebreide activiteitenprogramma? Tijdens een rondleiding vertellen wij alles 
over ons unieke concept! 

 

 
 
 

 
 
 

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

Van onze Ouder- en Kindadviseur Rosa Reitsma 
 

 
Rosa Reitsma 
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
tel 06-40817036 
 

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s)  
 
Welkom (terug)!   
Ik ben de ouder- en kindadviseur verbonden aan De Poseidon.  Sommigen van jullie zullen mij al 
kennen of misschien wel eens rond zien lopen op school.  
 
U kunt bij mij terecht als u vragen of zorgen heeft over de opvoeding van uw kind(eren) en hun 
gezondheid. Of andere zorgen in de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies). 
Voorbeelden waar ik met u over mee kan denken zijn: 
• ‘Mijn kind is boos en verdrietig, wat kan ik doen om te helpen?’ 
• ‘Ik wil graag een sportfonds voor mijn kind aanvragen.’ 
• ‘Mijn kind luistert slecht, er is veel ruzie. Wat kan ik doen?’ 
• ‘Mijn kinds slaapt slecht, hoe kan ik helpen?’ 
 
U kunt de leerkrachten en/of de intern begeleider van uw kind vragen of direct contact met mij 
opnemen.  
Mijn werkdagen zijn maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag. 
  
Goed om te weten:  
Voor ouders en opvoeders die behoefte hebben aan een luisterend oor is de Oudertelefoon 
opgericht. Het gaat echt om even je hart luchten en niet om advies of hulpverlening. De 
Oudertelefoon is een landelijke initiatief en wordt gerund door (getrainde) vrijwilligers. 
https://www.oudertelefoon.nl/ 
  
Een reminder! Sportfonds aanvragen voor uw kinderen. Dat kunt u zelf doen via: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/ of Stichting  ‘Samen is niet alleen’ 
inschakelen via https://www.stichtingsina.nl 
Ook kunt u Rosa bellen of mailen.  
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl
https://www.oudertelefoon.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/
https://www.stichtingsina.nl/
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Wat u dan bij de hand moet hebben is het volgende: 

• Stadspas (van het kind/de kinderen) 

• Bewijs van inkomen 

• De naam van de sportclub waar uw kind naar toe wilt en 

• De hoogte van de contributie (wat kost het) 

• Van wanneer tot wanneer het sportseizoen loopt. 
 
Met vriendelijk groet,  
 
Rosa Reitsma 
Ouder- en kindadviseur (OKA) 
Ouder- en kindteam IJburg-Zeeburgereiland 
 
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
06-40817036 
Werkdagen: Maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Ouder- en kindteams Amsterdam 
Om jou te helpen 
 

 
 
KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige 
omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit 
elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de 
scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen 
ruimte en plek om in een veilige omgeving samen met andere 

kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog 
steeds meemaken. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. 
Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en 
vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van 
gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.  
 
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle 
kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. Na 
KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich 
zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan voor 
hen best haalbare mogelijkheden. 
 

Woensdag 3 november start de KIES training in Oost. Locatie: OKT Kramatplantsoen 101. Aanvang: 
15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, 
wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 oktober 
a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op 
kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur 
van uw school. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach Saskia Klein 
(info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand 
mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. 
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Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 2022: 

 
  Leerlingen  vrij   24 december 2021 
 Kerstvakantie    27 december 2021 - 07 januari 2022 
 Voorjaarsvakantie   21 februari 2022 - 25 februari 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  maandag 28 februari 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 
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