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Schooljaar 2021-2022 nummer 1,  augustus 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 1 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),    
 
Wij zijn weer begonnen! Wat was het fijn afgelopen 
maandag iedereen weer te kunnen verwelkomen. 
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne 
zomervakantie hebben gehad.  
De medewerkers van de Poseidon hebben er weer 
zin in en gaan er een mooi schooljaar 2021-2022 
van maken. 
 
Op dit moment zijn er in het primair onderwijs nog steeds Corona maatregelen van kracht. Dit zijn de 
maatregelen die ook golden in de laatste weken van het schooljaar: 
- Volwassenen blijven 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel onderling of ten 
opzichte van ouders en andere externen in de school; 
- Ouders kunnen beperkt op school worden ontvangen; 
- Schoolkampen en excursies mogen onder voorwaarden weer plaatsvinden; 
- Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk; 
- Daarnaast blijven ook hier de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ 
en ‘vaak handen wassen’ van kracht. 
 
De maatregelen worden in ieder geval tot en met 19 september verlengd. Het demissionaire kabinet neemt 
op 17 september nieuwe besluiten.  
 
Afgelopen week is iedereen weer enthousiast van start gegaan en waren de kinderen blij elkaar weer te 
zien.  
Zoals u heeft kunnen lezen in de startbrief gebruiken de leerlingen nog steeds verschillende ingangen om 
de school in te komen.  Wij hopen dat hier eind september verandering in komt en dat de leerlingen 
allemaal tegelijk de hoofdingangen weer kunnen gebruiken. 
 
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 
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Schoolnieuws 

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022      
Binnenkort wordt u geïnformeerd over de hoogte 
van de ouderbijdrage en ontvangt u via ClubCollect 
een verzoek om de ouderbijdrage te betalen.  
Uiteraard is het mogelijk om de ouderbijdrage via de 
stadspas te voldoen. Ook hiervan ontvangt u bericht 
per wanneer u de stadspas kan laten scannen om de 
betaling  te voldoen. 
 
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? 
Dan kunt u bij de Gemeente Amsterdam gratis hulp 

krijgen bij de kosten voor uw kinderen: Pak je kans - hulp bij schoolkosten,  informatie kunt u vinden op 
de website van de gemeente Amsterdam, https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-
intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen 
 
U treft informatie aan over: 
- Scholierenvergoeding 
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken 
voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier 
voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. 
U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool. 
- Gratis laptop of tablet basisschool 
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
 
Aanvragen regelingen Pak je kans 
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de 
website: www.amsterdam.nl/pakjekans.  
Meer informatie treft u ook aan in de flyers:  
- def_drieslagfolder_a5_pak_je_kans_scholencampagne_2021_web (1).pdf 
- def_flyer_vrijwillige_bijlage-web_access.pdf 
 

Heeft u moeite met het (digitaal) aanvragen van de regelingen, dan kunt u wellicht de hulp inschakelen van 

een buurtteam voor voor gratis hulp. Op www.buurtteamamsterdam.nl vindt u het overzicht van locaties. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
file:///C:/Users/Ilse%20Vreemann/Downloads/def_drieslagfolder_a5_pak_je_kans_scholencampagne_2021_web%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ilse%20Vreemann/Downloads/def_flyer_vrijwillige_bijlage-web_access.pdf
http://www.buurtteamamsterdam.nl/
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Vreedzame School 
Deze week zijn wij gestart met blok 1. 

 
Overzicht blok 1 – We horen bij elkaar (gr. 1 – 4) 
Doel blok: Groepsvorming en een positief sociaal klimaat waar leerlingen zich mede 
verantwoordelijk voor voelen.  
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Overzicht blok 1 – We horen bij elkaar (gr. 5 - 8) 
Doel blok: Groepsvorming en een positief sociaal klimaat waar leerlingen zich mede verantwoordelijk voor 
voelen. Voor groep 8 geldt dat de leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor klas en school (als 
oudsten). Kritisch leren denken en zelfreflectie met het oog op hun overstap naar het VO aan het eind van 
dit schooljaar.  
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Muziek maken is leuk. Beleef het mee! 

Gratis proeflessen aan het begin van het 
schooljaar 
Open Lesweek & Instrumenten Uitprobeerdag 
bij Muziekschool Amsterdam 
Wil jouw kind ook muziek leren maken? Maar weet het nog niet (zeker) of het 
wel echt iets voor hem/haar is?  
Muziekschool Amsterdam heeft van maandag 30 augustus t/m zondag 5 
september op vier locaties in de stad een Open Lesweek. In een voorbeeldles 

kunnen kinderen diverse cursussen gratis uitproberen. Van peuters met hun (groot)ouders tot jongens en 
meiden in de tienerleeftijd.  
Op deze manier kunnen kinderen (en hun ouders) er makkelijk achter komen wat het beste bij hen past. 
Voor kinderen uit groep 1 en 2 zijn er aansluitend halfjaarcursussen. Voor de overige kinderen zijn er 
jaarcursussen. 
-              Spelen met muziek (groep 1 & 2) 
-              Ontdek je instrument (groep 3 & 4) 
-              Instrumentles & samenspelen in een muziekbende* voor beginners (groep 4 t/m 8) 
Op zondag 5 september kun je ook losse instrumenten uitproberen. 
 
*NIEUW! Muziekbende 
Ben je tussen de 7 en 12 jaar oud, dan kom je automatisch ook in een samenspeelgroep van 
muziekbende. En natuurlijk mag je ook dat komen uitproberen! 
Een compleet lesoverzicht met de exacte lestijden per locatie is te vinden op: 
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/openlesweek2021 
  
LET OP! Ook tijdens de Open Lesweek worden houden wij ons aan de COVID richtlijnen.  
Alle deelnemers moeten zich daarom van tevoren aanmelden via de website.  
Zonder aanmelding is toelating helaas niet mogelijk.  
 
Waar vind je de muziekschool?  
Locatie Zuid: Bachstraat 5 
Locatie Centrum/Oost: Nieuwe Kerkstraat 122 
Locatie IJburg: IJburglaan 458-460 
Locatie Osdorp: Osdorpplein 14 
  
Zie ook onderstaande flyer: 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7db4312f-aaab-4767-ab23-
fed4e5c7540a 
 
Jessica Tepe, Communicatie & Marketing 

Bachstraat 5 | 1077 GD Amsterdam 

020 578 7375 | ma, di, wo, do 

jessica.tepe@muziekschoolamsterdam.nl 

facebook | instagram   /  muziekschoolamsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

https://www.muziekschoolamsterdam.nl/openlesweek2021
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7db4312f-aaab-4767-ab23-fed4e5c7540a
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7db4312f-aaab-4767-ab23-fed4e5c7540a
mailto:jessica.tepe@muziekschoolamsterdam.nl
https://www.facebook.com/muziekschoolamsterdam/
https://www.instagram.com/muziekschoolamsterdam/?hl=nl
http://muziekschoolamsterdam.nl/
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Viool les op IJburg – iets voor jou? 
 
Als je uit wilt proberen of de viool iets is voor je is, kun je beginnen met een kennismakingscursus van 10 
lessen. 
Dat is de korte cursus viool.  
Over het nut van muziekles in dit geval de viool, is al veel gezegd. Je wordt er zelfs slim van! 
Het is ook vooral een erg mooi instrument, waarvan de klank zeer tot de verbeelding spreekt. 
De klank van het instrument lijkt op de menselijke stem, je kunt op de viool ook erg mooi zingen! 
Het leren spelen van zo’n mooi instrument is voor echte doorzetters. Net als een huisdier zorg je goed voor 
je viool en je geeft haar liefst elke dag wat aandacht. Je zult zien dat dat magische klanken oplevert, muziek 
die zelfs een beetje kan betoveren. 
Je kunt beginnen vanaf 5/6 jaar. Daar is de korte cursus heel geschikt voor. Je leert alle kneepjes van het 
vioolspelen in 10 lessen. 
Je kunt je opgeven via : info@opusijburg.nl. Op www.opusijburg.nl staat alle informatie over de lessen. 
Meer informatie kan je lezen in de flyers: 
 
- https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fa3a087e-0d1b-44cb-ad7c-
c4e7ebd92dfc 
 
- https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:51ebfe13-8b98-4905-b9fa-
d2b40285f732 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:info@opusijburg.nl
http://www.opusijburg.nl/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fa3a087e-0d1b-44cb-ad7c-c4e7ebd92dfc
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fa3a087e-0d1b-44cb-ad7c-c4e7ebd92dfc
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:51ebfe13-8b98-4905-b9fa-d2b40285f732
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:51ebfe13-8b98-4905-b9fa-d2b40285f732
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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:  
 

Tips voor een goede start van het schooljaar 

 
Een nieuw schooljaar, nieuwe kansen. Zeker als het op school niet 'vanzelf' gaat met je kind, kan 
een nieuw schooljaar echt voelen als een frisse start. Daarom is het belangrijk dat die start geen 
valse start wordt. 
Als je kind je je zorgen maakt of denkt dat je kind extra hulp of begeleiding nodig heeft, is het 
verstandig om al snel even met de leerkracht te overleggen.  
 
Veel ouders hebben de neiging om het eerst een tijdje aan te kijken. Misschien loopt het dit jaar 
allemaal wel vanzelf met je kind. Of ziet de nieuwe leerkracht zelf al wat er nodig is. Tenslotte wil 
je niet gelijk als 'zeurende ouder' in de eerste week bij de juf of meester aan het bureau staan. 
 
Toch is het verstandiger om gewoon wel al snel even een praatje te maken. Niet meteen in de 
eerste week inderdaad, maar in de tweede of derde week kan het wel. 
  
Sterker nog, steeds meer scholen zelf al het initiatief al in de eerste schoolweken gespreken met 
álle ouders in te roosteren. Om kennis te maken met de ouders, om de kinderen snel te leren 
kennen dankzij de informatie van de ouders. 
 
Op de ene school heten dit 'omgekeerde oudergesprekken', andere scholen hebben het over 
'startgesprekken' of 'intake-gesprekken'. (Meer informatie over deze gesprekken lees je het 
artikel Praten over je kind, niet over cijfers) 
  
Vaak gebruikt de leerkracht de periode tot de herfstvakantie om de groep te leren kennen en om 
er achter te komen of een kind extra hulp of begeleiding nodig heeft. Als dat laatste het geval is, 
wordt er actie ondernomen. 
 

 
 
 
 

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
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/tips-voor-een-goede-start-van-het-schooljaar/news/25/nl/praten-over-je-kind-niet-over-de-cijfers/news/35/
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Herhalen is de kracht van het leren 

 
Wat is de overeenkomst tussen hardlopen en leren? Van herhalen en oefenen word je beter en 
bouw je zelfvertrouwen op. Door veel te trainen, of dat nou om staartdelingen of om 
hardloopkilometers gaat, bereik je een hoger niveau. 
 
Jonge kinderen zijn gek op herhaling. Een spelletje 'kiekeboe' met je baby moet honderdduizend 
keer herhaald worden; je peuter wil eindeloos worden voorgelezen uit hetzelfde prentenboek. 
Terwijl we als volwassenen vaak op zoek gaan naar variatie en nieuwe ervaringen, genieten 
kinderen juist van steeds weer hetzelfde. Als volwassene hebben we zoveel kennis, dat we 
gemakkelijk de gehele situatie of het hele verhaal kunnen overzien. Een kind moet meerdere keren 
hetzelfde verhaal horen of hetzelfde meemaken om het geheel te kunnen overzien. Hoe vaker je 
iets doet (of ziet of hoort), hoe beter je het zult herkennen en zelf kunt toepassen. 
  
Wat we van de Teletubbies kunnen leren 
De makers van de Teletubbies kennen de voorliefde en de kracht van herhaling. 'Nog een keer' is 
een sleutelzin elke aflevering, nadat er een filmpje is geweest over een kind dat iets alledaags 
meemaakt. Na het 'nog een keer' van de vier Teletubbies wordt het filmpje herhaald. Bij kinderen 
in de klas werkt het ook zo. Nieuwe leerstof wordt aangeboden en vervolgens wordt deze stof 
geoefend en herhaald. Of het nu om staartdelingen gaat of om werkwoordspelling; herhaling is 
nodig zodat een kind de nieuwe leerstof zich eigen kan maken. Herhaling geeft een gevoel van 
veiligheid; kinderen ervaren dat ze de stof aankunnen en dat is goed voor hun zelfvertrouwen. 
Vergelijk het maar met een marathon: die kun je ook niet lopen na een keer een rondje hardlopen, 
maar vergt veel training. 
  
7 Keer leren, 7 keer vergeten 
Een oude volkswijsheid is dat je 7 keer moet leren en 7 keer zult vergeten. Er zit een groot verschil 
tussen het kennen en het herkennen van informatie. Als je informatie herkent, betekent dat nog 
niet dat je het kunt navertellen of kunt toepassen. Door herhaling wordt informatie opgeslagen in 
het langetermijngeheugen. Door herhaling en training worden beetje bij beetje handelingen 
geautomatiseerd. 
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        UNIKIDZ           

UniKidz VVE is van start!  
 
Op 10 mei 2021 was het zover, onze VVE locatie UniKidz Kade op Poseidon opende haar deuren! Wat 
is het leuk om zoveel enthousiaste ouders en kinderen te mogen verwelkomen. 
 
Binnen onze UniKidz VVE locaties werken we met de methode Uk en Puk, een officieel door de 
overheid erkend educatief programma. Puk is een goedlachse pop die het speelkameraadje is van de 
kinderen, de ‘Ukken’. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. 
De kinderen leren spelenderwijs de kernvaardigheden met de Uk & Puk methode.  
 
Daarnaast bieden wij extra activiteiten aan vanuit de verschillende labels, namelijk FitKidz (sport & 
beweging), SoulKidz (met hart & ziel), SkillsKidz (maken & creëren) en MindKidz (ontwikkeling & 
onderwijs). Dat maakt leren en ontdekken extra leuk! 
 
Omdat de kinderen een paar weken niet naar de opvang zijn geweest in verband met de 
zomervakantie hebben we ervoor gekozen om te starten met het thema Welkom Puk! Centraal in dit 
thema staan de kinderen uit de groep en de activiteiten die dagelijks terugkeren. Samen met de 
kinderen ontdekt Puk wat er allemaal bij UniKidz te doen is, de groepsruimte en de speelruimte 
buiten. Er is aandacht voor vaste momenten, zoals het maken van een kring, opruimen en naar de wc 
gaan. Binnen dit thema vinden er allemaal activiteiten plaats zoals voorlezen, we ruimen samen op, 
ontdekken (wat is waar), bewegen, knutselen, spelletjes, etc. 
 
Op onze locatie UniKidz Kade bieden wij halve dagen VVE aan van 08.20 tot 13.40 uur voor kinderen 
vanaf 2 jaar tot aan het moment dat ze naar de basisschool gaan. Aanmelden kan via www.unikidz.nl. 
Interesse? Kijk op onze website of bel naar 085 580 7000. We helpen u graag verder! 

 

 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unikidz.nl%2F&data=04%7C01%7Cmarcella%40unikidz.nl%7Cd952c697aab24c8dbc5308d96811e744%7Cc4931756c4754615bc846e18a7883c0b%7C0%7C0%7C637655248359881699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aRgYqLvGWRplZ4JXJLcBM%2F49yiwNOuMEGs%2BlgEQtDxk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fsearch%3Fq%3Dunikidz%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26hl%3Dnl-nl%26client%3Dsafari%23&data=04%7C01%7Cmarcella%40unikidz.nl%7Cd952c697aab24c8dbc5308d96811e744%7Cc4931756c4754615bc846e18a7883c0b%7C0%7C0%7C637655248359891655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2rpepnj42HpHCC0z7Ic65VXbFdQmWCfUcxia4Tlu3dQ%3D&reserved=0
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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/ 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl
https://www.oudertelefoon.nl/
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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. 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 
 

 
 

Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 2022: 

 
 Herfstvakantie    18 oktober 2021 - 22 oktober 2021 
  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  
 

   Amos Brede Studiedag  vrijdag 15 oktober 2021 
   Studiedag   maandag 25 oktober 2021 
   Studiedag   dinsdag 26 oktober 2021 
   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 

 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/
https://www.stichtingsina.nl/
mailto:r.reitsma@oktamsterdam.nl

