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Schooljaar 2020-2021 nummer 3, 9 oktober 2020 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 3 schooljaar 2020-2021.  
Veel leesplezier! 
 

 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vanmiddag begint de herfstvakantie. 
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne rustige week tegemoet gaan.  
 
Geniet en pas goed op jezelf! 
 
Wij zien elkaar maandag 19 oktober weer.  

 
 

 
 
 
 

Nieuws van de groepen 

 
Maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober komt de fotograaf naar de 
Poseidon. 
Maandag 19 oktober is gereserveerd voor het fotograferen van de 
groepen en portretten. 
Dinsdag 20 oktober worden broertjes/zusjes gefotografeerd. Dit jaar 
worden alleen de broertjes/zusjes die bij elkaar op de Poseidon zitten 
gefotografeerd. Dus broertjes en zusjes die niet op de Poseidon zitten, 
kunnen dit schooljaar niet mee gefotografeerd worden. 
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Schoolnieuws 

Gegevens nakijken in het ouderportaal van Parnassys 
Wij willen u vragen om de gegevens van de leerling en ouders, verzorgers te checken in het ouderportaal 
van Parnassys. U kunt eventuele wijzigingen (adreswijzigingen, telefoonnummer etc.) via dit ouderportaal 
doorgeven. De wijzigingen worden door ons verwerkt, zodat alle gegevens up-to-date in het 
leerlingadministratiesysteem staan. Wilt u bij het kopje ‘noodnummer’ niet uw eigen telefoonnummer 
invullen, maar van een ander persoon die in geval van nood te bereiken is als wij u, ouders, verzorgers, niet 
kunnen bereiken? 
Weet u uw inloggegevens van Parnassys niet meer? Mail ons dan op info@deposeidon.nl, waarna u per 
mail nieuwe inloggegevens ontvangt. 
 
 
 
Ventilatie op school                 

 
In verband met Covid-19 is een goede ventilatie op school 
belangrijk. De ramen in de lokale moeten zo veel open blijven 
staan. 
Kunt u hier met de kleding van uw zoon/dochter rekening 
mee houden? Geef uw zoon/dochter een (extra) vest of trui 
mee in de tas. Wanneer zij het koud hebben, kunnen zij dit  

           aan doen.  
 
 

 
 

 
Wist u dat u als ouder(s), verzorger(s) in Parro zelf uw privacy voorkeuren kunt 
aangeven? Wilt u wel of niet dat uw kind met zijn/haar foto in  de schoolgids 
komt? Of op de Sociale Media kanalen van de school? Wij willen u vragen om dit 
in Parro aan te geven. U kunt met een paar kliks aangeven waar u wel en geen 
toestemming voor geeft.  
Hoe doet u dit? 
1. Ga naar het vierde tabblad instellingen 

2. Tik op Privacy-voorkeuren 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje  
      achter het kind. 

 
 
 

Brief ouderbijdrage, schoolreisje en kamp 
Per mail heeft u een brief over de ouderbijdrage, schoolreisje en kamp ontvangen. 
Uiteraard hoeven de ouders die afgelopen jaar het schoolreisje betaald hebben en dit bedrag hebben laten 
staan, niet te betalen. De financiële administratie houdt dit goed in de gaten.  
Ouders, verzorgers die afgelopen jaar het schoolreisje niet betaald hebben of op verzoek retour hebben 
ontvangen, dienen uiteraard het bedrag voor het schoolreisje wel te betalen.  

mailto:info@deposeidon.nl
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Kandidaten gezocht voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van De Poseidon  
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, ook De Poseidon. Deze raad bestaat uit ouders en 
personeel van de school. De ouders in de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders van 
de school. De leerkrachten in de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle leerkrachten.  
 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal 
onderwerpen moet de school of het bestuur advies of instemming vragen aan de 
medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. En over een heleboel andere onderwerpen 
wordt de medezeggenschapsraad geïnformeerd of, andersom, informeert de medezeggenschapsraad 
juist de directie. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijk orgaan om mee te praten over het 
beleid op school. Om twee voorbeelden te geven: de afgelopen tijd hebben medezeggenschapsraad en 
directie veelvuldig overleg gehad over hoe om te gaan COVID19, de vormgeving van het online 
onderwijs en de communicatie daarover richting ouders. Ook heeft de medezeggenschapsraad 
meegedacht over de nauwere samenwerking tussen De Poseidon en De Neptunus.  
 
Op dit moment bestaat de medezeggenschapsraad uit 2 ouders (Ernestine en Svetlana) en 2 
leerkrachten (Mindy en Stephan). Wij zouden graag de oudergeleding uitbreiden naar 3 en zoeken dus 
een nieuw lid voor onze oudergeleding.  
 
De medezeggenschapsraad vergadert 6 tot 7 maal per jaar, meestal op dinsdag van 20.00 u tot ongeveer 
21.30 u. Qua tijdsbeslag moet u denken aan enkele uren per maand. De zittingsperiode is meestal 3 jaar, 
tenzij uw kind eerder de school verlaat.  
 
Wilt u zich kandidaat stellen? Stuur dan vóór 31 november a.s. een mailtje naar 
Poseidon.mr@amosonderwijs.nl. Wilt u eerst nog meer informatie? Stel uw vragen dan per e-mail op 
bovenstaand adres of spreek een van onze ouderleden aan: Ernestine, moeder van Julie (UNIQ 7/8) en 
Svetlana, moeder van Marko (groep 5).  
 
Na 31 november zullen wij u verder informeren over de procedure m.b.t. de verkiezing.  
 
Met vriendelijke groet, namens de medezeggenschapsraad,  
Ernestine Meijer  
Svetlana Lalic 
Mindy Koster 
Stephan van Aalderen  
 
 
 

mailto:Poseidon.mr@amosonderwijs.nl


 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
Even voorstellen ……………………………………. 

Mijn naam is Ernestine Meijer, moeder van Julie (UNIQ groep 7/8).  
 
Sinds 2018 ben ik lid van de medezeggenschapsraad van de Poseidon. Ik ben lid van de MR omdat 
ik het belangrijk vind dat ouders, leerkrachten en directie samenwerken en samen denken over 
wat er allemaal op school gebeurt. De samenwerking met de andere ouder (Svetlana) en de twee 
leerkrachten (Mindy en Stephan) die nu in de MR zitten is heel goed. En als MR hebben we weer 
een positieve, constructieve verhouding met Annemieke en Dana van de directie.  
 
We komen een aantal keren per jaar bij elkaar en bespreken dan met elkaar allerlei onderwerpen: 
het lerarentekort, COVID19, de klassensamenstelling, de schoolgids. Bij sommige besluiten over de 
school zijn we als MR ook formeel betrokken om te adviseren of in te stemmen.  
 
Als je het ook leuk vindt om mee te denken over De Poseidon en het schoolbeleid, stel je dan 
kandidaat. Wij verwelkomen je graag als MR-lid!  

 

Mijn naam is Svetlana Lalic, moeder van Marko (groep 5) 
en nog twee gezellige pubers die inmiddels op het 
voortgezet onderwijs zitten.  
 
Sinds 2018 ben ik lid van de medezeggenschapsraad van 
de Poseidon. Ik ben lid van de MR omdat ik het belangrijk 
vind om als ouder betrokken te zijn bij de school, waarbij 
wij samen met ouders, leerkrachten en de directie 
bouwen aan een fijne school voor onze kinderen. De 
momenten waarbij wij bij elkaar komen ervaar ik als heel 
plezierig en constructief.  
 

Soms staan we ook voor uitdagingen zoals het veelbesproken lerarentekort, COVID19, etc. en slaan 
we de handen in een, waarbij we oplossings- en doelgericht samenwerken.  
Als MR zijn we bij sommige besluiten ook formeel betrokken om te adviseren of in te stemmen. 
 
Wij zouden graag ons team willen versterken met nog meer ouders, en willen hierbij vragen of jullie 
het leuk zouden vinden om samen met ons mee te denken en bouwen, aan onze unieke school, de 
Poseidon. Wij verwelkomen je dan ook graag als MR-lid!  

 

 

 

 

 



 

Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

 

Nieuwsbrief gemeente Amsterdam ‘Pak je kans’  

Pak je kans - hulp bij schoolkosten 
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u 
werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van 
de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw 
kinderen. 
 
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 € 216,- 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. Of vraag op de school van uw kind naar meer informatie over de 
regelingen. 
 
Hulp nodig bij het aanvragen 
Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, kunt u informatie vragen bij de administratie van de 
Neptunus. 
 
Folder in andere talen 

Voor ouders die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen is de nieuwsbrief ‘Pak je Kans’ in het 

Engels, Frans, Arabisch, Turks en Spaans. De nieuwsbrief is digitaal te downloaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/informatie-school/#h002a741d-7fca-48c9-a749-27c6a1df9c6a
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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: 

 
 

Snotneusthuisblijfdag? Leerzame kleuteractiviteiten voor thuis 

 

Een snotterende leerkracht, een ziek gezinslid. Het blijft de vraag of je kind wel of niet naar school kan. 
Oudere kinderen krijgen meestal wel wat werk van school mee, maar kleuters kunnen thuis gewoon 
lekker spelen - daar leren ze heel van. Om je kleuter spelenderwijs wat extra uit te dagen, kun je ook 
eens een van deze activiteiten doen. Via de link:  www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leerzame-
kleuteractiviteiten-voor-
thuis/news/363/?afmc=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=leaddyno&utm_medium=affi
liate krijgt u ideeën voor leuke en leerzame activiteiten om in en rond het huis met uw kleuter te kunnen 
doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leerzame-kleuteractiviteiten-voor-thuis/news/363/?afmc=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
http://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leerzame-kleuteractiviteiten-voor-thuis/news/363/?afmc=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
http://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leerzame-kleuteractiviteiten-voor-thuis/news/363/?afmc=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
http://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leerzame-kleuteractiviteiten-voor-thuis/news/363/?afmc=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
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Grammatica, leuker kun je het wél maken 

 

't Kofschip, zinsontleding, het verschil tussen hen en hun... voor de meeste kinderen is het taaie - 
en saaie -kost. Maar dat kan ook anders. Dankzij internet en nieuwe media zijn er tegenwoordig 
allerlei creatieve én grappige manieren om grammatica uit te leggen. 

Mooie voorbeelden van leuke grammatica-uitleg zijn de clips die tv-programma Het Klokhuis 
maakte in de serie educatieve Snapje?-filmpjes (ook over andere onderwerpen dan grammatica). In 
het clipje over ‘d of t’ legt de Nederlandse rockband De Staat al zingend uit hoe het precies zit met 
d’s en t’s. Een paar keer luisteren en je krijgt het liedje nooit meer uit je hoofd: 
Een ander handig Snapje-filmpje legt het verschil uit tussen als en dan. Door de sterke combinatie 
van muziek en beeld is deze uitleg een stuk gemakkelijker te onthouden dan ouderwetse 
grammaticaregels. 

 

AVI-niveau, wat moet je er thuis mee? 

 

Kinderen die ook thuis veel lezen, hebben daar op school baat van. Op naar de bibliotheek of 
boekhandel dus. Maar wat moet je met die AVI-niveaus? Laat AVI op school, is het onomwonden 
advies dat de werkgroep jeugdboeken van de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen als sinds 
2008 geeft. Voor meer informatie: https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/avi-niveau-wat-moet-je-er-
thuis-mee/news/55/ 

 
 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/avi-niveau-wat-moet-je-er-thuis-mee/news/55/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/avi-niveau-wat-moet-je-er-thuis-mee/news/55/
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Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten? Of aan een culturele activiteit 
mee te laten doen? Het Jeugdfonds Sport Amsterdam en Jongerencultuurfonds 
helpen! Zij betalen de contributie of lesgeld. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen 
waar weinig geld is, lid worden van een sportclub, hun diploma halen, muziek 
maken, dansen of een andere creatieve activiteit doen. 
 
Hoe werkt het? 

Een aanvraag kan worden gedaan door een intermediair, een ouder- en kindadviseur. Hij of zij kent de 
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Dit is het geval wanneer je kind in het bezit is van een 
stadspas, maar ook wanneer er schulden zijn, een verblijfsstatus ontbreekt of er andere redenen zijn 
waardoor er geen geld is voor sport en cultuur. Dit geldt ook voor ouders die geldzorgen hebben door de 
coronacrisis. Wil je een aanvraag indienen? Neem contact op met de intermediair van de school. 
Ook bestaat de mogelijkheid om als ouder zelf aanvragen doen voor sport of cultuur. Dit kan via 
www.stichtingsina.nl of www.jcfa.nl  
 
Je dient zelf je kind aan te melden bij de aanbieder, dat doen de fondsen niet. Volg eventueel een proefles 
om zeker te weten dat je kind bij de gekozen aanbieder wil starten. 
Na een goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de aanbieder betaald. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingsina.nl/
http://www.jcfa.nl/
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cultuuraanvraag voor ouders/verzorgers 
 
Wil uw kind naar muziekles, dansles of zangles,  
dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van het 
jongerencultuur-fonds Amsterdam 
 

 

Hoe werkt het? 

De aanvragen kunnen uitsluitend online worden ingediend door een intermediair (Ouder- en kind 
adviseur). Dit invulformulier is alleen bedoeld als hulpmiddel voor de intermediair om goed en snel een 
aanvraag te kunnen doen. Aanvragen die door de ouders worden ingediend worden NIET in behandeling 
genomen. Ga voor meer informatie over de spelregels naar: www.jongerencultuurfonds.nl.  
 
Op bovenstaande website kunt u ook een aanvraagformulier downloaden en invullen. 
Lever dit volledig ingevuld en ondertekend in bij een intermediair (Ouder- en kindadviseur). Deze gegevens 
heeft de intermediair minimaal nodig om een aanvraag voor uw kind in te dienen. Het kan voorkomen dat 
op verzoek van het Jongerencultuurfonds Amsterdam nog extra informatie nodig is. Let op, voor ieder 
schooljaar moet opnieuw een aanvraag voor uw kind worden ingediend. 
 
 
 
 
 

Ieder kind een Kans op kunst
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Activiteiten in de herfstvakantie     
 

Deze herfstvakantie biedt de Kinderakademie weer Vakantie kunst activiteiten. 
Kinderen kunnen 2,5 dag meedoen met een Kunstkamp. Kinderen in bezit van een stadspas met een 
geldige actie worden voor het overgrote deel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Zij 
kunnen maximaal 2 acties verzilveren en dan meedoen met een Vakantie kunstkamp van 2,5 dag 
voor 10 euro per actie. (normale entree is 250 euro per kamp) 
 
We bieden het Kunstkamp 'Utopia op het Westerdok’. Deze is op maandag van 09.00-15.00, dinsdag 
van 09.00-15.00 en woensdag van 09.00-11.30. Hier maak je een ‘sculptuur van de ruimte’. Het 
atelier zelf is de speelruimte, welke je transformeert tot een grote fantasievolle ruimte, zodat je er 
echt in kunt lopen. Zie: https://www.kinderakademie.nl/utopia-op-het-westerdok/ 

 
en 'Dromen op het Westerdok’ . Deze is op woensdag 12.30-15.00, 
donderdag 09.00-15.00 en vrijdag 09.00-15.00. In dit kunstkamp ga je aan 
de slag met script schrijven, tekenen, nog meer tekenen, fotograferen en 
het maken van geluiden bij verschillende animaties. 
Zie: https://www.kinderakademie.nl/dromen-op-het-westerdok/ 
 

 
 
 
Kinderboekenweek 2020 
De kinderboekenweek 2020 vindt van 30 september tot en met 11 oktober plaats! Met een thema, 
dat de fantasie heerlijk prikkelt. 
 
“… EN TOEN?” is het thema waarmee we zullen tijdreizen in de geschiedenis.  

Beste kinderen, ouders, verzorgers, opa & oma's, beste lezers! 
 
Over een paar weken is het weer zover: de KINDERBOEKENWEEK 2020 gaat van start. 
Met een thema, dat de fantasie heerlijk prikkelt.  
 
“...EN TOEN?” is het thema waarmee we zullen tijdreizen in de geschiedenis.  
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://www.kinderakademie.nl/utopia-op-het-westerdok/
https://www.kinderakademie.nl/dromen-op-het-westerdok/
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Traditioneel sparen wij via een BOEKENMARKT op een leuke manier gratis boeken bij elkaar voor 
onze schoolbibliotheek. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze lokale kinderboekenwinkel 
Boekhandel IJburg (Bruna). Zo mogen wij 20% van het totale bedrag aan verkochte kinderboeken 
besteden aan kakelverse, nieuwe boeken voor de schoolbieb. 
                    Maar..... 
 

                                                  ….toen was er Corona! 
Helaas, helaas, is een boekenmarkt op school dit jaar niet mogelijk, maar... de ALTERNATIEVE 
BOEKENMARKT is gewoon in Boekhandel IJburg zelf! DUS: ga naar de winkel voor goed advies, koop 
alle boeken die je leuk, spannend en mooi vindt en (heel belangrijk!) lever de kassabon in op school 
bij de juf/meester of in de daarvoor bestemde speciale KINDERBOEKENWEEK Spaarbus. 
Petra en Mark – eigenaren van BOEKHANDEL IJBURG (Bruna) – doneren vervolgens 20% van het 
totaalbedrag van die kassabonnen aan de schoolbieb.  

 
De actie loopt van 30 september t/m 11 oktober (ook op de laatste zondag!). 

 
Om het makkelijk te maken sturen we jullie (via email) in de week vóór de start van de 
Kinderboekenweek een bestellijst met tips toe waarop je alvast de boeken kunt aankruisen die je 
graag wilt aanschaffen. Hoe je je lijst kunt inleveren, dat leggen we je in die email verder uit. 
Help jij ons ook mee de schoolbibliotheek te vullen met nieuwe boeken? 
 
Hartelijke groeten van de Poseidon en het team van Boekhandel IJburg (Bruna) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
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Blok 2 Vreedzame school: We lossen conflicten zelf op 
Groep 1 t/m 6: Leerlingen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) 
conflicten constructief kunnen oplossen. 
Groep 7:  De leerlingen verdiepen hun inzicht in conflictoplossing, en leren de 
parallellen zien tussen conflicten in de groep en conflicten in de wereld buiten 
school. 
Groep 8: De leerlingen verdiepen hun inzicht en vaardigheid in 
conflictoplossing, leren eigen keuzes te maken ondanks de druk van de groep,  

  en werken aan hun morele ontwikkeling. 
 

 
 

 

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

 
Vakanties schooljaar 2020 - 2021 
 
Herfstvakantie    12 oktober 2020 - 18 oktober 2020 
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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