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Schooljaar 2020-2021 nummer 4, 17 november 2020 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 4 schooljaar 2020-2021.  
Veel leesplezier! 
 
 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het einde van het jaar kondigt zich alweer aan. Sinterklaas en Kerstmis staan alweer bijna voor 
de deur. Dit jaar zullen de festiviteiten rond Sinterklaas en Kerstmis i.v.m. de Corona 
maatregelen er iets anders uitzien dan u van ons gewend bent. Binnenkort informeren wij u hoe 
het programma van Sinterklaas en Kerstmis er uit zal zien.  
U heeft de afgelopen tijd gemerkt, dat er meer collega’s afwezig zijn door Covid gerelateerde 
klachten, waardoor werken niet mogelijk was. Wij hebben in alle gevallen geprobeerd om een 
voor iedereen zo  goed mogelijke oplossing te vinden om de lessen toch door te kunnen laten 
gaan. Wij willen u voor de afgelopen weken en misschien ook nog de komende periode hartelijk 
danken voor uw begrip. Wij zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die wij (soms) moeten 
nemen voor u niet altijd gunstig zijn. Nogmaals dank voor uw medewerking. 
 
Blijf gezond! 
 
Hartelijke groet,  
 
Annemieke en Dana 
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Schoolnieuws 

Cultureel aanbod  
Op de Poseidon vinden we het belangrijk om culturele activiteiten te bieden, waarbij kinderen leren 
ontdekken, uitwisselen, doen, durven en reflecteren. We besteden daar vanuit verschillende 
disciplines aandacht aan zoals: dans, drama, beeldende vorming, cultureel erfgoed en muziek. 
Jaarlijks plannen we verscheidene uitstapjes naar musea, het kindertheater de Krakeling en/of een 
dansvoorstelling. Door covid-19 kunnen momenteel niet alle bezoeken doorgaan.  
Gelukkig komen de dramadocenten van het jeugdtheater nog wel op de Poseidon om een aantal 
lessen te verzorgen. Daarnaast krijgen de kinderen danslessen van een professionele dansschool. De 
muzieklessen van de muziekschool Amsterdam worden aan alle groepen het hele jaar door gewoon 
gegeven.   
De leerkrachten organiseren 2 keer per jaar een creatief circuit. Waarbij kinderen zich kunnen 
inschrijven voor een creatieve activiteit. Hierbij leren ze verschillende ambachten, zoals linoleum 
snijden of boetseren.   
Ook is er aandacht voor presenteren in de vorm van een talenten- en toneelshow. De kinderen 
betreden met hun groep dan het podium en andere groepen vormen het publiek. Zo proberen we 
ook in deze tijd zoveel mogelijk te doen aan de talentontwikkeling van onze kinderen.  
 
 

  
 
 

Hij komt, hij komt… 
 
 

Nog maar een paar weken en dan is het zover: de Sinterklaasviering op school!  
Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en de Sint en zijn Pieten hebben afgelopen zaterdag weer 

voet op Nederlandse bodem gezet.  
Dat betekent dat het ook de hoogste tijd is om de nodige voorbereidingen te treffen: 

 
 

Lootjes trekken 

Op maandag 16 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 2 december ingeleverd worden in 
eigen klas. 

 
 

Schoen zetten 

Op woensdag 25 november zetten alle kinderen hun schoen in de klas. Vergeet niet om een eigen 
schoen van thuis mee te geven die gebruikt kan worden om de schoen te zetten. 
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Cadeautjes voor Meester Frank 

Wij willen u vragen om op donderdag 3 december een ingepakte doos mee naar school te nemen en 
in te leveren bij Meester Frank, zodat we deze als versiering kunnen gebruiken in de speelzaal. 

 
 

Sinterklaas op school (maar GEEN intocht op het schoolplein) 
Sinterklaas komt zoals elk jaar bij ons langs en wel op vrijdag 4 december! 

Helaas zal er i.v.m. de coronamaatregelen geen intocht op het schoolplein plaats vinden. Wel zal het 
schoolplein versierd zijn en zullen er ’s ochtends bij aankomst hulppieten (leerlingen) op het 

schoolplein zijn. Wij vragen u om, ondanks dat het er gezellig uit zal zien, niet te blijven kijken. 
Vanwege de coronamaatregelen is dit nu niet verantwoord. Wij verwachten dan ook dat u een 

rolmodel zult zijn bij de daltonvaardigheid verantwoordelijkheid. Uiteraard zullen wij zorgen voor 
beelden, zodat u toch een beetje aanwezig bent geweest. 

 
 

Reserve-Sinterklaas 

We zijn hard op zoek naar een reserve-sinterklaas voor op vrijdag 4 december! 
Bent u een vader/verzorger/opa 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 jammer genoeg ook geen intocht georganiseerd worden in de haven van IJburg. Wel 
heeft de BIZ Haven IJburg een leuke verrassing voor de kinderen en worden er kleurplaten uitgedeeld. 

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

 
 
 
 
 
Kerstviering 

U ontvangt binnenkort van de kerstcommissie informatie over de kerstviering 
op de Neptunus. Ook de kerstviering zal net als Sinterklaas er dit jaar iets 
anders uitzien. Zoals u zult begrijpen zal de ouderraad dit jaar, i.v.m. Covid-19, 
geen kerstborrel voor ouders, verzorgers organiseren. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
mailto:info@deposeidon.nl


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

 
Ouders / bezoekers geen toegang in de dependance 
Zoals u weet hebben ouders, verzorgers / bezoekers geen toegang tot de school op dit moment. In 
de dependance valt het op dat er toch een flink aantal ouders, verzorgers zijn die toch ‘even’ 
binnenkomen om iets te brengen of te halen. We willen u vragen om dit niet te doen! Een aantal 
collega’s die niet voor de klas staan, zullen s ’ochtends tot 08.35 uur op het plein lopen om eventuele 
vragen van ouders, verzorgers te beantwoorden, tasjes aan te pakken of te regelen dat er spullen van 
binnen naar buiten worden gebracht. Dank voor uw medewerking. 
 
 
 
 

Schoolzwemmen 
Vanuit de Gemeente Amsterdam ontvingen wij 4 november onderstaand bericht m.b.t. het 
schoolzwemmen.  
   
De VSG heeft zojuist bekend gemaakt dat de zwembaden helemaal moeten sluiten. Ook geen 
zwemles. André de Jeu: "Gisteravond liet de Rijksoverheid nog weten dat er een uitzondering gold 
voor de zwemlessen. Helaas heeft men vandaag laten weten dat zij dit hebben teruggedraaid. De 
zwembaden moeten dus helemaal dicht en mogen ook geen zwemles geven. Over twee weken zal 

weer worden overgegaan op de gedeeltelijke lockdown."  

   

Dit betekent helaas dat ook het schoolzwemmen niet door zal gaan in de periode donderdag 5 
november 2020 t/m woensdag 18 november 2020. Vanaf 19 november hopen wij de lessen te 
hervatten zoals wij dat sinds de zomer hebben gedaan. Ik houd u langs deze weg op de hoogte.  
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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=lead
dyno&utm_medium=affiliate 
 

Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden: 

 

Wat staat daar? Tips voor een beter handschrift

 
Kinderen moeten schrijven op school. Maar met de opkomst van digitale leermiddelen lijkt de 
schrijfontwikkeling van kinderen steeds verder achteruit te hollen. Wat kun je als ouder doen om je kind 
te helpen bij het ontwikkelen van een beter handschrift?                                                       Meester Sander 
en juf Sanne geven advies. 

Bekijk hier de video van meester Sander en juf Sanne met tips voor de fijne motoriek. 
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Breuken uitleggen aan je kind 

 
Heeft jouw kind moeite met breuken? Je zoon of dochter is niet de enige. Breuken leren. Sommige 
kinderen snappen niet wat er lastig aan is, voor anderen zijn breuken echt een struikelblok. Om goed met 
breuken te kunnen rekenen, is het belangrijk dat je kind weet wat breuken precies zijn en hoe ze werken.  
Hier vind je uitleg en tips om je kind te helpen. Want met een beetje oefening zijn die breuken echt wel 
onder de knie te krijgen. 
Als handig hulpmiddel en geheugensteuntje hebben we deze breukenposter gemaakt, die je gratis kunt 
downloaden. 

 
 

Tips om thuis te oefenen met tafels leren

Kinderen die de tafels niet goed kennen, hebben daar vreselijk veel last van bij het rekenen. Niet alleen 
in groep 4 en 5, de groepen waarin de tafels geleerd worden, maar vooral ook in de groepen daarna en 
op de middelbare school.Daarom wordt er op de basisschool zo op gehamerd dat je kind de tafels goed 
leert. Thuis oefenen hoort daarbij. Maar wat werkt het beste om de tafels te leren en hoe houd je het 
oefenen leuk? 

Motivatie: weet waarom je kind de tafels moet leren                                         

Als je gemotiveerd bent om iets te leren, gaat het leren gemakkelijker. Leg je kind daarom uit waaróm 
het tafels moet kennen. Dat is niet om een sticker te krijgen op een tafelkaart. En ook niet om het 
tafeldiploma te halen (al kunnen deze kortetermijndoelen ook motiverend zijn). 
Een kind moet vanaf eind groep 5 de tafels uit het hoofd kennen omdat die tafels de basis vormen voor 
het vermenigvuldigen en delen. Bij dat uit het hoofd kennen wordt niet bedoeld ‘even stampen, 
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opdreunen en dan weer vergeten’, maar wordt bedoeld dat de tafels liggen opgeslagen in het 
langetermijngeheugen van je kind.                                                                                           

Naarmate de sommen bij rekenen ingewikkelder worden, is het belangrijk dat de tafelsommen er zó 
uitrollen. Daardoor houdt het werkgeheugen namelijk ruimte over om het deel van de som uit te 
rekenen dat niet uit het hoofd is geleerd. Als je kind dan ook nog de tafels zou moeten uitrekenen, kost 
dat te veel tijd en is er bovendien meer kans op fouten. 

 

 
Kleur op school 
De Poseidon gebruikt deze “methode” om invulling te geven aan het oecumenische karakter 
van de school.  
De tweede nieuwsbrief van Kleur op school is verschenen. Het thema van de 2e nieuwsbrief is 
‘Dromen’.   
 

Jaargang 12, nummer 2 Dromen 

  
Iedereen droomt wel eens. Mooie dromen of minder mooie dromen. 
Dagdromen, alle dagen dromerig, toekomstdromen. Fantastische dromen en 
nachtmerries, letterlijk en figuurlijk. Een thema dat mooi levensbeschouwelijk 
wordt ingevuld met profeten, dromen van Mohammed en verlichting. Samen 
de betekenis zoeken van dromen. Waarom dromen we? Waar droom jij van?  
  
Misschien vertellen dromen over jouw verlangens, over wat jij belangrijk vindt 
en wat je wensen zijn. Dat gaan we in dit nummer eens grondig verkennen met 
de kinderen. 

 
 

Kleur op school, inhoudsopgave nieuwsbrief, https://kleuropschool.nl/ 
jaargang 12 nr 2. Dromen 

  
Vieringen Kleur op school 
 Kerstviering Dromen 
  
Drie nieuwe prentenboeken  
- Banjo wil naar de zee  
- Het Taalmonster van Kaat  
- Rime en een hoed vol kletspraat 
  
Overal  
monsters en spoken 
verhalen en gedichten voor Halloween 
  
Derde druk  
Het Nieuwe Normaal 
geschenk voor Sint of Kerst opbrengst voor Noodfonds Edukans  
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Tot slot: 
 
Vakanties schooljaar 2020 - 2021 
 
Kerstvakantie    21 december 2020 - 03 januari 2021 
Voorjaarsvakantie   22 februari 2021 - 28 februari 2021 
Goede Vrijdag/Pasen   2 april 2021 - 5 apr 2021 
Meivakantie    26 april 2021 - 9 mei 2021 
Hemelvaart    13 mei 2021 - 16 mei 2021 
Pinksteren    24 mei 2021 
Zomervakantie    9 juli 2021 - 22 augustus 2021 
  
 
Extra vrije dagen & Studiedagen 2020 – 2021 
 
School tot 12:00 uur  vrijdag 18 december 2020 
Studiedag    vrijdag 19 februari 2021 
studiedagen    maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021 
studiedag    dinsdag 25 mei 2021 
studiedagen    donderdag 17 en vrijdag 18 juni 2021 
dag voor zomervakantie  vrijdag 9 juli 2021  
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