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Schooljaar 2021-2022 nummer 6,  28 januari 2021 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 6 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),    
      

 
Wat waren wij blij om maandag 10 januari na de kerstvakantie weer de deuren te openen voor alle 
leerlingen. Helaas namen de Corona besmettingen zeer snel toe met als resultaat dat er verschillende 
klassen in quarantaine moesten. 
Dit was voor de leerlingen, voor u en voor ons wederom een lastige en hectische periode.  
We hebben het de afgelopen maanden al vaker gezegd, maar wij willen u bedanken voor uw begrip, 
flexibiliteit en steun het afgelopen twee jaar. 
 
En dan de persconferentie op dinsdag 25 januari waar het Kabinet versoepeling van verschillende 
maatregelen heeft aangekondigd. U heeft hierover inmiddels een brief over ontvangen van ons bestuur. 
Voor de basischolen betekent dit dat vanaf woensdag 26 januari leerlingen alleen nog maar in quarantaine 
hoeven wanneer zij zelf ziek zijn c.q. klachten hebben die bij Corona passen. Leerlingen die geen klachten 
hebben, kunnen dus naar school. Hoe fijn is dit! 
 
Bij een besmetting in het gezin mogen leerlingen  gewoon naar school mits ze  geen klachten hebben én 
elke dag negatief testen op een zelftest.  
Corona gaat op dit moment hard rond in Amsterdam en zien we hierdoor ook meer uitval van leerkrachten. 
Dit kan betekenen dat leerlingen toch naar huis worden gestuurd, omdat er geen vervanging beschikbaar is. 
Wij doen er alles aan om dit te voorkomen, maar soms is het niet mogelijk om een vervanger te regelen. 
We vragen hier nogmaals uw begrip voor.  
 
Vanaf dinsdag 25 januari start de afname van de E cito’s voor groep 3 t/m 8.  
De toetsen die worden afgenomen, zijn:  
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8. 
Rekenen groep 3 t/m 8 
DMT groep 3 t/m 8 
AVI groep 3 en 4 alle leerlingen en groep 5 t/m 7 bij een C, D of E score op de DMT. 
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Spelling groep 3 t/m 8 
Taalverzorging groep 6 t/m 8 
Werkwoordspelling groep 7 en 8 
Studievaardigheden groep 8 
Woordenschat wordt afgenomen bij de leerlingen die een D of E score hebben op de Begrijpend lezen 
toets.  
 
Voor de  groepen 8 worden na de cito’s de definitieve adviezen vastgesteld. De definitieve 
adviesgesprekken groep 8 vinden 9 en 10 februari plaats. 
Voor groep 8 begint een leuke, spannende tijd. Zij gaan de online open dagen van de middelbare scholen 
bezoeken om te kijken op welke school zij starten na de zomervakantie 2022. Ook zullen binnenkort de 
voorbereidingen starten voor de ‘eind’ musical groep 8.  
 
Hartelijke groet,  
 
 
Annemieke van der Groen 
Dana Bruins 
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Nieuws uit de groepen 

Donderdag 10 februari 2022 gaan de kleuterklassen naar het 
Tropenmuseum. 
Vindt u het leuk om de kleuterklassen (en de leerkrachten) te 
begeleiden deze dag? Wij zoeken per groep 4/5 ouder(s), 
verzorger(s), die deze dag met de kleuterklassen mee 
kunnen.  
Wilt u mee? U kunt zich aanmelden bij de eigen 
groepsleerkracht.   
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Schoolnieuws 

Kleur op school nieuwsbrief, 17 januari 2022 

  

 
 

  
 
Kleur op School: betekenis geven aan de wereld om je heen 
Wat vind je mooi? Wat is waardevol voor jou? Wat is belangrijk? Wat betekent vriendschap voor jou? En 
pesten? Waar hoop je op? Waar verlang je naar? Hoe zie je de toekomst? 
 
Levensvragen die iedereen persoonlijk kan beantwoorden. Tijdens acht basisschooljaren ontwikkelen 
kinderen voor een belangrijk deel hun persoonlijkheid, hun identiteit. Kinderen geven voortdurend 
betekenis of ‘zin’ aan alles wat ze meemaken. Zo ontwikkelen kinderen een levensbeschouwing in 
wisselwerking met anderen en de wereld om hen heen. De vraag die we kinderen stellen komt altijd terug 
bij: Wat betekent iets voor jou? Levensbeschouwelijke ontwikkeling heeft dus vooral te maken met 
betekenisgeving. 
 
Kleur op school laat kinderen op open wijze samen betekenissen ontdekken en praten over hoe zij in het 
leven staan. In een rijke leeromgeving met aandacht voor filosoferen, burgerschap, omgaan met elkaar en 
de wereld om je heen.  

 
Onderstaand een aantal items uit de Kleur op school nieuwsbrief van januari 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 

Nummer 3 Alles verandert 

Alles verandert is nummer 3 van de lopende jaargang. De looptijd is 
van februari tot de meivakantie. 

  

Veranderingen in het leven. Hoe pak jij ze op? 

Hoe ga jij ermee om? In het leven krijgt iedereen te maken met 
veranderingen. Naar school, verhuizing, overlijden van een dierbare 
of een huisdier, andere vriendjes ... Je groeit en past niet meer in je 
kleren. Verander je vanzelf? Ben je nog steeds dezelfde als toen je 
werd geboren? Wat is er sinds die tijd veranderd?  

  

De levenscyclus, de seizoenen ... alles verandert en wordt anders. 
Waar het om gaat is hoe je met veranderingen omgaat en de 
betekenis die veranderingen voor je hebbben. Daar gaan we met de 
kinderen naar op zoek in de lessen van Kleur op school.  

  
 

onale Voorleesdagen 2022 

Nationale Voorleesdagen 2022 

 

 

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Vooral gericht op kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. Op de site van de Nationale Voorleesdagen zijn veel tips en activiteiten te vinden, 
waaronder de Prentenboek Top 10. In de levendige webwinkel vind je onze tips voor de onder- en 
middenbouw! 
  
Kinderen in de midden- en bovenbouw vinden voorlezen ook leuk. Daarom ook deze twee tips: 
 

1. Voor de middenbouw: Meester Monster, 
 dat speelt in een groep 5 
 

 

 

2. Voor de bovenbouw: Sloddervosje, een bijzonder verhaal  
over de vriendschap van Vincent van Gogh en een verwaarloosd 
meisje. 

 
 
 
 
 
 

https://ymlpmail6.com/885d4jmqhalaewmqeataueyagahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/37a96jmqwazaewmqeavaueyalahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/6f677jmqqafaewmqeaoaueyakahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/791ebjmqyanaewmqealaueyanahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/791ebjmqyanaewmqealaueyanahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/6f677jmqqafaewmqeaoaueyakahwuj/click.php
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Thema's volgende jaargang, nr. 14, schooljaar 2022-2023 

De redactie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar.  
Nummer 1 van de nieuwe jaargang verschijnt al begin juni. 
Daarom is de opzegdatum van het abonnement ook 
vastgelegd op 1 juni! 
  
Thema’s jaargang 14, 2022-2023 
  
Nummer 1, augustus-november 2022 
Moeder Aarde 
Moeder Aarde wordt door de mensheid al eeuwen gezien als 
het vrouwelijke deel van de schepping. In levensbeschouwelijke zin kijken we naar verleden, heden en 
toekomst van de aarde, en de betekenis van Moeder Aarde voor de mensheid. Milieu, natuur, 
klimaatverandering, duurzaamheid, omgaan met de schepping zijn onderwerpen die in deze Kleur op 
school aan bod komen. 
Nummer 2, november 2022-februari 2023 
Troost, hoop en liefde  
Iedereen hoopt weleens ergens op. Hoop is misschien wel één van de belangrijkste dingen in het leven: 
hoop geeft ons kracht om er samen iets moois van te maken. Met elkaar gaan we op onderzoek uit naar 
wat troost, hoop en liefde voor ons betekenen, waar we hoop van krijgen en hoe we troost kunnen 
geven en hoop en liefde kunnen delen, met elkaar en met de wereld om ons heen. 
 Nummer 3, februari-mei 2023 
In beweging 
Groeien, denken, leven. Dat doen we bijna als vanzelf. Hoe belangrijk is het om daarbij te bewegen. De 
radartjes in je hoofd in werking te zetten. Maar ook je lijf te prikkelen en je spieren te ontwikkelen. Hoe 
blijf je in beweging?  
Nummer 4 , mei – juli 2023  
Van binnen en van buiten 
Wat zie jij er vrolijk uit vandaag? Voel je je ook zo? Zit je haar goed vandaag? In dit thema gaan we op 
een zoektocht naar de betekenis van je buitenkant en je binnenkant. Is het belangrijk hoe je er uitziet? 
Gaat het om de hoeveelheid ‘likes’ op je Instagram? Hoe is het als je niet gezien wordt? Zegt je uiterlijk 
iets over hoe jij je voelt? 
We gaan onderzoeken hoe je gevoelens kunt uiten, van binnenuit, en hoe er, van buitenaf, naar gekeken 
kan worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 

Het grote TOS mysterie - stripboek 

Levendig Uitgever www.levendiguitgever.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen geeft een harde trap tegen de voetbal. Die vliegt het kantoor van 
Professor Roos binnen. Als Jeroen, Amir en Noami de bal willen ophalen, 
komen ze erachter dat Professor Roos wel een heel bijzonder kantoor 
heeft … 
Samen met Professor Roos, aliens en een robotaap leren Jeroen, Amir en 
Noami vervolgens alles over de taalontwikkelingsstoornis (TOS) van Jeroen 
en de manier waarop kinderen taal leren. 
Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS 
vanaf ongeveer 10 jaar. Het doel is om meer bekend te creëren voor TOS 
en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal is 
geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het 
promotieonderzoek van Imme Lammertink. Zij onderzocht waarom het 
leren van taal niet voor ieder kind vanzelfsprekend is. 
  

Illustraties en auteur: Wouter Goudszwaard | Auteur: Imme Lammertink 
ISBN 9789083183756 | hardcover, stripboek, 24 pagina’s | Prijs € 12,50 
  
Dit boek wil er graag zijn om TOS bekender te maken in de omgeving van een kind met TOS, waardoor 
deze begripvoller kan reageren op de problematiek. TOS is een nog relatief onbekende 
ontwikkelingsstoornis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, maar in elke schoolklas zit 
ook gemiddeld een of twee leerlingen met TOS. Het komt dus vaker voor dan je denkt! 

 

https://ymlpmail6.com/088d3jmyhaiaewmqeanaueyanahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/77fa5jmyualaewmqeataueyatahwuj/click.php
https://ymlpmail6.com/77fa5jmyualaewmqeataueyatahwuj/click.php
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Muziekschool Amsterdam is heel blij dat, naast de lessen bij ons op school, ook de 
buitenschoolse lessen op de eigen locaties weer van start zijn gegaan. 
 
Op zondag 30 januari, van 11-14 uur, kunnen kinderen daarom ook 
weer instrumenten en/of een zangles uitproberen. 
 
Deze proeflessen zijn helemaal gratis en ieder kind tussen 7 en 12 jaar is welkom. 
 
Om het zo corona-proof mogelijk te houden zijn de lessen in groepjes van maximaal 

2 kinderen. En er mag 1 ouder mee, mits die een QR-code heeft. 
 
Meer informatie over deze Instrumenten Uitprobeerdag en het aanmeldformulier staan op de website 
van de 
muziekschool<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitprobeerdag
-2022/ 
 
 
 
 
 
 

 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022      
Enige tijd geleden heeft u via Parro een brief ontvangen voor 
het betalen van de ouderbijdrage schooljaar 2021-2022. Graag 
uw aandacht hiervoor. Wij hebben nog niet van iedereen een 
ouderbijdrage ontvangen. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitprobeerdag-2022/
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitprobeerdag-2022/
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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:  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Een middelbare school kiezen in coronatijd –  
zo werkt dat

 
Normaal gesproken is januari dé maand van de open dagen op middelbare scholen. Maar door de 
coronacrisis zijn er ook dit jaar (vooralsnog) geen fysieke open dagen. Gelukkig hebben VO-scholen 
andere manieren bedacht om leerlingen uit groep 8 en hun ouders te informeren en te laten 
kennismaken met de school. Maar waar moet je precies op letten? 
 
‘Ga naar de open dagen’ tippen we in het artikel Een middelbare school kiezen in 5 stappen  Maar 
helaas, ter plekke de sfeer opsnuiven op middelbare scholen zit er ook dit jaar niet waarschijnlijk 
niet in. Zoals zo veel dingen, moet je kind dat nu online doen. 
 
Als alternatief voor de normale open dagen komen middelbare scholen met virtuele open dagen, 
filmpjes van leerlingen en docenten over de school, online speeddaten of online open lessen. 
  
Hoewel een online voorlichting natuurlijk heel anders is dan zelf in een school rondlopen en met 
eigen ogen alles te bekijken, heeft het ook voordelen. Het is minder massaal en overweldigend dan 
een fysieke open dag en kan voor je kind wat ‘veiliger’ aanvoelen. En gelukkig zijn we met z’n allen 
inmiddels behoorlijk bedreven in online bijeenkomsten. 

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.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.vreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/bloklogoos/pdf/logo_blok_04.pdf
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/een-middelbare-school-kiezen-in-5-stappen/news/160/
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Waarom is jouw kind geen goede lezer? Het leesproces 
ontleed 

 
Heeft jouw kind leesproblemen? Dan is het handig om wat meer te weten over het complexe proces 
dat lezen is. Dat maakt het makkelijker om in te schatten en te begrijpen waar het precies misgaat en 
wat je als ouder kunt doen om te helpen. 
 
Van de eerste klap- en rijmspelletjes in de kleutergroepen tot lastige begrijpend-lezentoetsen in groep 
8: goed leren lezen loopt als een rode draad door de basisschool. Toch verlaten niet alle kinderen als 
goede lezers de basisschool. De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen daalt al een aantal jaar. 
Voor een kwart van de 15-jarigen dreigt zelfs laaggeletterdheid. 
  

Lezen is de sleutel tot leren en zelfstandig functioneren 
Goed kunnen lezen is de sleutel tot goed kunnen leren op school en later tot zelfstandig functioneren 
in de samenleving. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om het kunnen ontcijferen van die 
kriebeltjes op papier (technisch lezen), maar vooral om begrijpen wat je leest (begrijpend lezen). Als 
een kind niet begrijpt wat hij leest, beleeft het er weinig plezier aan en wordt zijn leervermogen 
ernstig belemmerd. 
  
 “Voor veel kinderen gaat er een wereld open als ze begrijpend leren lezen”, schrijft Cito op zijn 
website. “Zelf kunnen analyseren wát een schrijver precies zegt, voor wie en met welk doel: dat zijn 
essentiële vaardigheden. En vormt een basis voor alle vakken, op het primair én voortgezet onderwijs 
en daarna.” 
  

Lezen, hoe werkt dat eigenlijk? 
Het leesproces is een ongelooflijk ingewikkeld proces, waar je actief mee bezig moet zijn. Je kunt de 
inhoud van een tekst niet uploaden naar je brein door alleen naar de letters op het papier of het 
scherm te kijken. Als lezer moet je op allerlei manieren flink aan de bak om er een succes van te 
maken. 
De lezer activeert allerlei kennis, is bezig met decoderen, woordherkenning, woordduiding en 
monitoring van begrip en zet cognitieve hulpbronnen als (werk)geheugen in. En dat voor jonge 
kinderen. Ga d’r maar aanstaan! Gaat het op één onderdeeltje niet goed, dan heeft dat gevolgen voor 
het tekstbegrip. 

 
Grofweg valt het leesproces uiteen in drie onderdelen: 

1. Herkennen en identificeren van letters en woorden (technisch lezen); 
2. Begrijpen en interpreteren van de herkende informatie (begrijpend lezen); 
3. Aansturen van 1 en 2 (leesstrategieën) 

 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs/toetsen/begrijpend-lezen
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/het-ene-lezen-is-het-andere-niet/news/43/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/begrijpend-lezen/page/1264/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/de-4-vs-voor-begrijpend-lezen/news/69/
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        UNIKIDZ           

UniKidz Kade opent op maandag 14 februari a.s. de 
buitenschoolse opvang voor onze allerjongsten (4-6 
jaar)! 
  
Kade BSO is gevestigd in De Poseidon. Al jarenlang 
werken wij nauw samen met De Poseidon vanuit 
onze BSO-locaties UniKidz Park (4-6 jaar) en UniKidz 
Haven (6-13 jaar). Samen coachen we kinderen en 
werken we aan de doorgaande lijn voor onze 
kinderen. Begin 2021 opende UniKidz Kade de 
peuteropvang in De Poseidon. Vanaf 14 februari a.s. 
ontvangen we ook onze allerjongste kinderen bij 
Kade BSO.  
  
Om kinderen en ouders de gelegenheid te geven 
uitgebreid kennis te maken met het unieke concept 

van UniKidz en onze locatie Kade, organiseren we op woensdag 16 februari 2022 tussen 14:30 uur 
en 17:00 uur een feestelijke Meet & Greet.  
 
Meet & Greet feestprogramma  
Woensdag 16 februari 2022 | 14:30 uur - 17:00 uur 
 
De activiteiten tijdens de Meet & Greet bestaan uit een mooie mix van onze 
ontwikkelingsgebieden: FitKidz (sport & bewegen), SoulKidz (met hart & ziel), SkillsKidz (maken & 
creëren) en MindKidz (ontwikkeling & onderwijs). Zo kunnen de kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 
jaar meedoen met de Ninja Academie, een Djembe workshop, de Mondriaan kunsten of Ozobots 
programmeren.  
 
Meld je kind(eren) direct aan via het inschrijfformulier. Je ontvangt vervolgens van ons 
een schriftelijke bevestiging. Pas na deze bevestiging is (zijn) je kind(eren) definitief 
aangemeld. Aanmelden kan tot maandag 14 februari a.s. Er zijn verder geen kosten of speciale 
voorwaarden aan de aanmelding verbonden. 
 
We hopen je te zien! 
Team UniKidz 
 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VheTxHXEFUa8hG4Yp4g8C_CoS1UJkEdNjJAY6VePoPtURDc5R0xQSTY5RERGMk5HVDREVFBXTThZRC4u
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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 
 

 
 
 
 
Tot slot 
   Vakantie schooljaar 2021 – 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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