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Schooljaar 2021-2022 nummer 9,  20 mei 2022 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 9 schooljaar 2021-2022.  
Veel leesplezier! 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de directie 

• Nieuws uit de groepen 

• Schoolnieuws 

• Vreedzame School 

• Ouder- en Kindteam Amsterdam 

• Tot slot: vakantie en studiedagen 2021-2022 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s),    
 
De meivakantie is voorbij en dit betekent dat wij de laatste weken van het schooljaar ingaan. Dit zijn zoals 
altijd drukke, maar leuke weken. Op het programma staan ondere andere het schoolreisje, schoolkamp 
gr. 7 en 8, eindmusical gr. 8, DKC Zomerfeest, Open Dag DKC, Cito E-toetsen, formuleren voorlopig advies 
groep 7 en adviesgesprekken.  
Op dit moment wordt gekeken naar het aantal leerlingen schooljaar 2022-2023, de te formeren groepen 
en welke leerkrachten voor welke groep komen te staan. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte via 
berichtgeving in Parro.  
 

Wij zijn blij dat het schoolreisje, schoolkamp en andere activiteiten nu weer door 
kunnen gaan. Bij alle activiteiten vragen wij hulp aan u ouder(s) en verzorger(s). 
Zonder uw hulp kunnen deze activiteiten niet doorgaan. Wij willen jullie 
hulpouders ontzettend bedanken voor alle inzet en hulp!! Het team en de 
leerlingen waarderen dit heel erg! 

 
Alle leerlingen groep 8 zijn inmiddels geplaatst op een middelbare school. De resultaten van de eindtoets 
groep 8 worden binnenkort verwacht. Groep 8 is aan de laatste weken van de basisschoolperiode 
begonnen. De schoolloopbaan van de leerlingen groep 8 eindigt met een spetterende eindmusical. De 
voorbereidingen voor de eindmusical zijn in volle gang.  
 
Kortom, we gaan mooi, gezellige en drukke weken tegemoet. Het mooie weer werkt in 
ieder geval de afgelopen dagen mee en wij hopen dat dit zo blijft!.  
 
Hartelijke groet,  
 
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 6A 
6A heeft zich beziggehouden met het WNT-thema "gezondheid".  
Daarvoor hebben we gekeken naar hygiëne en waarom je je handen wast of dingen schoonmaakt. De 
leerlingen hebben bacteriënkweekjes gemaakt. 
Verder hebben we gekeken wat goede voeding is en waarom je je lichaam goed moet verzorgen. In je 
lichaam zitten belangrijke organen. Zij hebben ze in kaart gebracht en in een lichaam geplakt met 
informatie over de organen. 
 

   
 
 
 

Schoolnieuws 

Avondvierdaagse 
SPOED - hulp van ouders/verzorgers gevraagd! 
De informatie over de Avondvierdaagse ontvingen wij per mail in de meivakantie, 
waardoor wij u later pas hebben kunnen informeren. Voorgaande jaren werd het 
meelopen als school als geheel door ouders georganiseerd. Als wij als school samen 
willen lopen dan is uw hulp hard nodig!  
 

We zijn op zoek naar 2 ouders per avond (dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni) die samen met 2 
leerlingen/spandoek dragers voorop willen lopen en 6 ouders die op vrijdag 3 juni de medailles uit willen 
delen en dit willen coördineren. Het is wat kort dag maar we hopen toch dat u zich aan wilt melden zodat 
deze traditie in ere hersteld wordt. Aanmelden kan t/m maandag 23 mei aanstaande bij juf Ilse, email: 
ilse.vreemann@amosonderwijs.nl 
Hebben we aanstaande maandag te weinig aanmeldingen, dan moeten we helaas besluiten als school niet 
samen te lopen. Individueel meelopen kan altijd.  Het aanmelden van uw kind is in beide situaties op 
dezelfde manier. 
 
 
 

mailto:ilse.vreemann@amosonderwijs.nl
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Vergeet uw kind niet aan te melden! 
 
Hoe werkt het?  
Aanmelden en betalen is mogelijk vanaf 2 mei- 27 mei via www.avond4daagseijburg.nl.  
Kosten zijn €6,50 p.p.  

 
Starttijden 

De 10 km start de eerste 3 dagen om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur. Echter, op de vrijdag, start de 10 
km een kwartier eerder (17.45 uur), zodat alle wandelaars ongeveer tegelijk finishen op het veld en samen 
kunnen genieten van het eindfeest.   
De start en finish is in het Diemerpark achter de hockeyclub. Kom met de fiets! Parkeren is zeer beperkt.  
 

 
 
 
 
Woensdag 22 juni 2022 van 14.00 – 16.00 uur Zomerfeest Poseidon 
voor leerlingen en ouder(s), verzorger(s) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Swim to fight cancer 
 
Op zaterdag 3 september vindt voor de tweede keer Swim To Fight Cancer Muiden 
plaats. Samen zwemmen we in Muiden in de Vecht, langs het Muiderslot, om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Een korte impressie van 
het evenement is hier te zien:   
https://www.youtube.com/watch?v=EfsEPoJLrho  
  
Aan de Swim kunnen alle sportievelingen meedoen vanaf 10 jaar. Individueel of in 

een team kan gezwommen worden, over een zelf te kiezen afstand (500, 1000 voor kids, 1000, 2000 
of 4000 voor volwassenen). Er wordt gezorgd voor een veilig parcours en alle deelnemers zullen 
zwemmen met een ‘safe swimmer’ (een klein boeitje). Ter voorbereiding zullen er meerdere 
trainingen in zwembad en open water gegeven worden, zodat iedereen vol zelfvertrouwen aan de 
start zal staan.   
  
Het lijkt ons leuk als zoveel mogelijk kinderen, ouders en docenten in Gooise Meren, Weesp en 
Amsterdam IJburg van dit evenement op de hoogte zijn en natuurlijk willen meedoen! Kijk voor meer 
informatie op www.swimmuiden.nl - foto's van de kick-off op 6 maart jl. en de editie van 
2019: Facebook Swim Muiden 
  
 

 

http://www.avond4daagseijburg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=EfsEPoJLrho
http://www.swimmuiden.nl/
https://www.facebook.com/SwimMuiden/photos
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Vreedzame school 

 
Blok 6 van de Vreedzame school is gestart: de leerlingen ontwikkelen een 
open houding ten aanzien van verschillen tussen mensen.   
 
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 (vreedzame school) 
Kletskaart gr. 3 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 4 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 5 (devreedzame.school) 
Kletskaart gr. 6 (devreedzame.school) 
 

 

 
 

 
 
 

https://amosonderwijs-my.sharepoint.com/personal/ilse_vreemann_amosonderwijs_nl/Documents/Nieuwsbrief%20Neptunus/kletskaart_groep12_blok6.pdf
https://amosonderwijs-my.sharepoint.com/personal/ilse_vreemann_amosonderwijs_nl/Documents/Nieuwsbrief%20Neptunus/kletskaart_groep3_blok6.pdf
https://amosonderwijs-my.sharepoint.com/personal/ilse_vreemann_amosonderwijs_nl/Documents/Nieuwsbrief%20Neptunus/kletskaart_groep4_blok6.pdf
https://amosonderwijs-my.sharepoint.com/personal/ilse_vreemann_amosonderwijs_nl/Documents/Nieuwsbrief%20Neptunus/kletskaart_groep5_blok6.pdf
https://amosonderwijs-my.sharepoint.com/personal/ilse_vreemann_amosonderwijs_nl/Documents/Nieuwsbrief%20Neptunus/kletskaart_groep6_blok6.pdf
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Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon    

 

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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl
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Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 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 
 
 

Vakantie schooljaar 2022 - 2023 
 
Herfstvakantie   17 oktober – 21 oktober 2022 
Kerstvakantie   26 december 2022 – 6 januari 2023 

       Vrijdag 23 december school tot 12.00 uur 
Voorjaarsvakantie  27 februari – 3 maart 2023 
Goede Vrijdag/Pasen  7 – 10 april 2022 
Meivakantie   24 april – 5 mei 2023 
Hemelvaart    18 mei en 19 mei 2023 
Pinksteren    29 mei 2023 
Zomervakantie    24 juli - 1 september 2023 
 
 
Extra vrije dagen & Studiedagen 2022 – 2023 
 
Maandag 24 oktober 2022 
Dinsdag 15 november 2022 – AMOS studiedag 
Vrijdag 3 februari 2023 
Maandag 6 maart 2023 
Donderdag 11 mei 2023 – AMOS studiedag 
Donderdag 1 juni – school tot 12.30 uur 
Vrijdag 30  juni – school tot 12.30 uur 
Vrijdag 7 juli 2023 
Vrijdag 21 juli 2023 
 

 

 

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

