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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2018-2019 nummer 9B,  juni 2019 

 

Dit is de laatste Poseidon post van het schooljaar 2018-2019. We blikken kort terug op dit 
jaar terwijl de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang zijn.  
 
Het is voor de school, onder druk van het landelijke lerarentekort, een roerig jaar geweest. 
We hebben helaas afscheid genomen van een aantal fijne collega’s die (voornamelijk) banen 
dichter bij huis hebben gevonden. Gelukkig hebben we ook een aantal fantastische nieuwe 
collega’s kunnen verwelkomen. We hebben als school/team veel en goed geïnvesteerd in 
het opleiden van nieuwe collega’s die volgend jaar allemaal hun bijdrage zullen gaan leveren 
op de Poseidon. Collega’s met een drive om samen iedere dag goed onderwijs te verzorgen 
en willen bijdrage aan onze mooie school. Vanuit ons inwerkbeleid ontvangen deze nieuwe 
collega’s ook volgend jaar wekelijks begeleiding van onze twee interne coaches.  
We weten dat het lerarentekort nog niet op zijn hoogtepunt is en zullen hier ongetwijfeld 
ook komend schooljaar nog last van gaan krijgen.  In samenspraak met de 
medezeggenschapsraad en een groep betrokken ouders gaan wij nadenken over een “what 
if” scenario zodat wij zoveel mogelijk de doorgaande lijn en continuïteit kunnen waarborgen.  
 

We hebben het opleidings- en scholingstraject van De Vreedzame School afgerond 
en kunnen ons nu ook echt een vreedzame school noemen. We zijn trots op wat 
wij hebben bereikt en zullen hiermee de komende jaren steeds verdiepende 
stappen gaan zetten. Het voorbereiden van de kinderen op een democratische 

samenleving waarin je actief participeert kan nooit klaar zijn. Volgend schooljaar hebben wij 
als doel ieder blok ouders te betrekken bij het thema wat centraal staat. Soms zal dit in de 
klas zijn maar het kan ook zijn dat kinderen een opdracht mee naar huis krijgen.  
Bovenal zijn we trots op de kinderen die dit fantastisch oppakken hun constructieve bijdrage 
leveren in het oplossen van conflicten, een goede sfeer neerzetten in de groepen en actief 
maar bovenal positief participeren in de klassen en in de school.  
Afgelopen jaar hebben wij maar liefst 30 leerling mediatoren uit de groepen 6, 7 en 8 
opgeleid die dagelijks hun constructieve bijdrage leveren aan de sfeer op school. Volgend 
schooljaar zullen er weer 10 nieuwe mediatoren worden opgeleid. Wij zijn erg trots op de 
kinderen die zó willen helpen om onze school een vreedzame school te maken. 
 
Ook hebben er dit schooljaar dertien Poseidon leerkrachten hun diploma mogen 
ontvangen tot Dalton leerkracht. Zij hebben hierbij de nieuwste inzichten 
meegekregen op het gebied van Dalton. Zij hebben huidige keuzes op het gebied 
van Dalton tegen het licht gehouden en nieuwe keuzes gemaakt voor hun klas en 
soms voor de school.  Deze nieuwe inzichten zullen volgend jaar de school verder in gaan 
vloeien.  
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Start informatieochtend 
De eerste schooldag nodigen we alle ouders uit om samen met hun kind het schooljaar te 
beginnen in de groep. De leerkrachten zullen starten met het delen van de informatie die 
voor dat jaar belangrijk is. Uiteraard is de informatie afgestemd op het niveau van de 
kinderen. Het zal naar verwachting ongeveer een half uurtje duren. Wanneer u meerdere 
kinderen op school hebt is het uiteraard geen probleem als u heen en weer loopt tussen de 
groepen. In de tweede en derde week na de vakantie worden alle ouders uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 
 
 
Bijzondere data in juli 

dag Datum tijd wie Wat 

Di 02-07  gr 1/2 Koffieochtend kleuters  
Onderwerp: overgang groep 3- leren lezen 

Wo 03-07-2019 08:30-
09.30 

gr 1 t/m 7 Wenochtend nieuwe groep.  
(groep 8 start om 09:30 deze ochtend) 

Do  04-07-2019   Sportdag  

Ma 08-07-2019  gr 8A Eind musical  

Di  09-07-2019  gr 8B Eindmusical  

Vr  12-07-2019  1 t/m 7 School tot 12:00 uur 

Za  13-07-2019   Zomervakantie  

 
Bijzondere dagen 2019-2020 (wordt nog verder aangevuld)  

Dag  Datum Tijd  Wie  Wat 
Ma 26-08-2019 08:30-

09:00 
gr 1 t/m 8 Eerste schooldag met start informatieochtend in 

groepen  

Ma 
Di  

07-10-2019 
08-10-2019 

 gr 1 t/m 8 schoolfotograaf 

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 05-12-2019 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 
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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 

 27-05-2020 
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 

 
Sportdag 
Donderdag 4 juli is de sportdag in het Theo van Goghpark. Wij zien graag alle kinderen in 
sportkleding en op schoenen waarop de kinderen goed kunnen sporten op school komen. Slippers en 
sandalen zijn niet geschikt. 
In geval van zonnig weer graag de kinderen insmeren met zonnebrandcrème. De kinderen nemen 
hun eigen eten en drinken mee. Het is daarbij verstandig om een afsluitbaar flesje mee te geven, 
zodat dit kan worden gevuld met water. 
  
Alle ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen bedanken we hier op voorhand en wij 
vragen deze ouders om zich op de ochtend van de sportdag te melden in de klas van hun kind. Daar 
is alle benodigde informatie afwezig over de fantastische activiteiten die we gaan doen. 
  
Voor de groepen ½ blijkt de sportdag logistiek niet haalbaar. Zij zullen donderdag gewoon in de klas 
zijn.  
 
De sportdagcommissie 

 
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  27-05-2020 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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