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Schooljaar 2020-2021 nummer 2, 25 september 2020 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 2 schooljaar 2020-2021.  
Veel leesplezier! 
 

 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het schooljaar is al weer enkele weken bezig en in de hele school wordt hard gewerkt.  
De Covid-19 perikelen laten ons echter nog niet met rust. Zoals u wellicht al gemerkt, heeft 
moeten sommige collega’s soms verzuimen vanwege verkoudheidsklachten in afwachting van 
de uitslag van een test. Wij proberen zo goed mogelijk het onderwijsproces op school of thuis te 
continueren en de last zoveel mogelijk te verdelen zodat niet steeds dezelfde groep de dupe is. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een zogenaamde ‘school beslisboom’ zodat u meer 
inzicht krijgt in de route die wij hiervoor volgen. Het eerdere gestuurde protocol voor leerlingen 
en ouders blijven wij handhaven, met als enige uitzondering dat nu alle leerlingen met 
verkoudheidsklachten gewoon naar school mogen. Bij deze nieuwsbrief vindt u als bijlage 
hiervoor tevens de bijgewerkte ‘BOink beslisboom’. Wanneer een leerling of iemand anders in 
het gezin koorts heeft, dan is het niet toegestaan om naar school te komen. 
 
Via Parro geven wij u geregeld een inkijkje in de groep, zodat u kunt zien wat er allemaal speelt 
en gedaan wordt. Daarnaast gebruiken we Parro om u goed en snel te informeren wat nodig is 
als er bijvoorbeeld geen opvang voor de groep is. Bijna alle ouders hebben Parro al 
geïnstalleerd, dat werkt fijn en snel. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u dit zo 
snel mogelijk te doen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben bel dan gerust even met de school.  
 
Inmiddels heeft u kennis kunnen maken met de groepsleerkracht(en) van uw kin(deren) in het 
online kennismakingsgesprek. Zoals u wellicht heeft gemerkt, is er dit jaar nog niet de jaarlijkse 
informatieavond gepland, waarbij de leerkrachten het jaarprogramma toelichten. Dit omdat wij 
vanwege de Covid-19 maatregelen nog geen groepen ouders kunnen ontvangen. In een aantal 
groepen is inmiddels een online presentatie verstuurd, de rest van de groepen volgt uiterlijk 
volgende week. Eventuele vragen over het jaarprogramma kunt u naar de groepsleerkracht 
mailen of de vraag stellen via Parro en zij zullen die beantwoorden. Mocht u tussentijds 
behoefte hebben aan een kort overleg moment met de leerkracht, dan kunt u hen dit altijd via 
Parro laten weten.  
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Schoolnieuws 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ik ben per dit schooljaar de intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4. Ik doe dit naast  
Donate Hofstra, zij is de intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8. Ik ben sinds 2016 werkzaam op 
de Poseidon, in de voorgaande jaren was ik werkzaam als groepsleerkracht.  
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de zorg dan kunt u mij bereiken via: 
nynke.wouda@amosonderwijs.nl of via het telefoonnummer van de school.  
 
 
 
 
Ouder-/kindgesprekken  
Jaarlijks bent u van ons gewend tweemaal per schooljaar een schriftelijke rapportage over uw kind te 
ontvangen, in medio februari en juni. Na het rapport volgde er een ouder-/kindgesprek (mondelinge 
rapportage), waarbij uw kind het gesprek leidde over diens ontwikkeling: Wat gaat er goed en hoe 
komt het dat dit zo goed gaat? Waar wil ik de komende periode aan werken en hoe ga ik dat 
aanpakken?  
Omdat wij regelmatig van ouders terugkregen dat er veel tijd tussen de verschillende gespreks- en 
rapportagecyclus zit, hebben wij besloten de ouder-/kindgesprekken anders in te plannen. De 
gespreks- en rapportagecyclus zal er als volgt uit komen te zien:  
Medio september: kennismakingsgesprekken met ouders.  
Medio november: (ouder-/)kindgesprekken 1 (tussen 2 en 13 november 2020)  
Medio februari: rapport 1.  
Medio april: (ouder-/)kindgesprekken 2 (tussen 12 en 23 april 2021)  
Medio juni: rapport 2. 
 
 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2020 – 2021 
In de bijlage treft u een brief aan met informatie over de ouderbijdrage Poseidon schooljaar  
2020 – 2021. 
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We zijn al een paar weken bezig met het werken met Parro. 
Het team Neptunus is heel tevreden over het gebruik van Parro en de mogelijkheden voor korte 
contactmomenten en kleine mededelingen.  
Wij hopen dat u over het werken met Parro net zo enthousiast bent als wij zijn! 
 
Mocht u Parro nog niet geïnstalleerd hebben, kunt u de onderstaande stappen volgen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ouder kunt u zelf instellen wanneer u meldingen van Parro ontvangt. U kunt er ook voor kiezen 
om helemaal geen meldingen per email te ontvangen en alleen tussen bepaalde tijdstippen een 
push-notificatie. 
Op dit moment staat er in Parro standaard een default instelling “Herinnering per email” op tijdstip: 
1 uur ’s nachts. Door deze instelling te wijzigen, kunt u de meldingen ook direct ontvangen. Links 
staat een icoon "Instellingen" (na het inloggen). 
Instellingen->Meldingen->Herinnering per email->Direct 
Dit zijn keuzes die elke ouder zelf moet maken. 
 
Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 
 
 
 
 
 

1 
Accepteer de uitnodiging 
U ontvangt  een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen 
van je kind”. U bent nu toegevoegd aan de groep. Heeft u al een 
ParnasSys-account (voor inloggen in het ouderportaal) dan kunt u 
inloggen en doorgaan naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-
account. Dan volgt de tweede mail en gaat u door naar stap 2. 

2 
Maak je account actief 
Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. 
Hiermee maakt u een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 
dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u op 
Ilse.Vreemann@amosonderwijs.nl een nieuwe link vragen. 

3 
Inloggen 
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon 
gebruiken door de app te downloaden in de App Store of Google Play 
Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in 
op talk.parro.com. 
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Ventilatie op school                 

 
In verband met Covid-19 is een goede ventilatie op school 
belangrijk. De ramen in de lokalen 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.  
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Week Tegen Pesten 
Vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 25 september is de Week Tegen Pesten. Ook onze 
school zal stil staan bij de Week Tegen Pesten. De leerlingen op de Poseidon hebben voor de Week 
Tegen Pesten een slogan bedacht: Samen tegen pesten! 
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De leerlingenraad van de Poseidon heeft tijdens haar eerste bijeenkomst het  thema ‘Week tegen 
Pesten’ besproken. De school besteedt het hele jaar door aan pesten. Ze focussen zich op het 
voorkomen van pesten. En op het moment dat het gebeurt, wordt er een steungroep ingezet. Zij 
zetten in op het steunen van anderen.  
 
Er staan er een aantal acties centraal op de Poseidon:  

• Complimentenmuur 

Iedere leerling mag een compliment bedenken voor een leerling in de klas/de school/de 
juf/meester. Dit compliment wordt opgehangen in het hoofdgebouw en in de dependance bij 
de ingangen. 
Leerlingenraad zoekt de leukste complimenten uit en die komen op een andere manier nog 
een keer terug. 

• Poseidonposter 

Twee leerlingen van de leerlingenraad gaan de klassen rond en vragen de klassen om een 
slogan tegen pesten te verzinnen en hoe de kinderen denken over pesten. Deze slogans 
worden op posters uitgebeeld.  

• Zin op het raam 

Iedere klas bedenkt 1 zin en hangt die in gekleurde letters op het raam.  

• Samen tegen pesten! 

Alle groepen beelden 1 letter uit van de slogan ‘Samen tegen pesten! Van deze letter wordt 
een foto gemaakt. Alle foto’s van de groepen bij elkaar vormen de tekst ‘Samen tegen 
pesten! Deze foto-actie wordt door alle Amos scholen gedaan. 
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Kinderboekenweek 2020 
De kinderboekenweek 2020 komt er aan! Met een thema, dat de fantasie heerlijk prikkelt. 
Van 30 september tot en met 11 oktober vindt de kinderboekenweek plaats. 
 
“… 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.  
 
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) 
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Kleur op school 
De Poseidon gebruikt deze “methode” om invulling te geven aan het oecumenische karakter 
van de school.  
De eerste nieuwsbrief van Kleur op school is verschenen. Het thema van de 1e nieuwsbrief  ‘Van alle 
Tijden’ sluit aan bij het thema geschiedenis van de Kinderboekenweek. Het motto is En toen? 
Boeken vertellen over het verleden en nemen je daar mee naar toe. 
Nummer 1 van jaargang 12 van Kleur op school staat ook volledig in het teken van geschiedenis met 
het thema Van alle tijden. 

  
Meer info over het thema is te vinden op: www.kinderboekenweek.nl  
 
 

 
 
 Kleur op school, nieuwsbrief nr. 1 jaargang 12 

  
  In dit nummer van Kleur op school gaan we kijken naar de tijd in alle    
  aspecten. De tijd van verleden, heden en toekomst. Vanuit verhalen  
  van vroeger en van nu gaan we met de kinderen de betekenissen  
  verkennen van tijd en van alle tijden. Hoe kijken we aan tegen jong en   
  oud? Wat is ouderwets? Hoe kijken we aan tegen het verleden? Wat is   
  echt uit de tijd en wat van alle tijden? En hoe beleven we tijd? Met  
  deze lessen verkennen we het begrip ‘tijd’ in vele aspecten. Tijd die  
  was, tijd die is en de tijd die maar doorgaat en waarbij het ongewis is  
  wat er komen zal. 
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Vreedzame school 
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap voor het 
basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in 
Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen 
leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig 
om samen de school tot een plezierige plek te maken. 

 
 
Doelen van een vreedzame school: 
1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen  
2. constructief conflicten op te lossen 
3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen 
5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht 
6. het ontwikkelen van een kritische houding.  
 
 
Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ van de Vreedzame school is gestart.  
Blok 1 wordt in de eerste drie weken van het schooljaar gegeven vanwege groepsvorming. Het 
belangrijkste doel voor blok 1 is het stimuleren en oefenen van positief sociaal gedrag en leren 
om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, voor de klas en de school 
(gemeenschapszin).  In de lessen leren de leerlingen:    

• samenwerken en samenspelen,  

• verantwoordelijk omgaan met regels en afspraken,  

• opstekers geven en ontvangen,  

• een steentje bijdragen door taken uit te voeren,  

• elkaar helpen,  

• elkaar aanspreken,  

• opkomen voor elkaar (bij buitensluiten/plagen/pesten)en initiatieven nemen ten bate 
van de groep en de school. 
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Het behandelen en bespreken van de blokken in de groepen gaat door middel van ‘kaarten’. 
Onderstaand een voorbeeld van de kaarten  die gebruikt worden in de groepen 1 en 2.  
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Blok 2 gaat over: We lossen conflicten zelf op. 
Het belangrijkste doel voor blok 2 is het positief oplossen van conflicten.  
In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover. 
 
 
 
 

Definitieve begroting 2019-2020     
Graag willen wij u inzage bieden in de definitieve vastgestelde begroting 
2019-2020 van de Poseidon. Hier kunt u zien wat de Poseidon aan 
ouderbijdrage heeft ontvangen en welke uitgaven er zijn gedaan. 
Link definitieve begroting 2019-2020: 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:ff2b7d5c-8cf1-45e2-
b740-b0108818b87b 
 
Wij willen u eveneens inzage bieden in de huidige begroting en de posten waaraan wij denken 
de ontvangsten te kunnen uitgeven. 
Link naar huidige begroting 2020-2021: 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2f9eea4a-de5d-4127-
8978-d7134734f9cc 
 
 
 
Tot slot: 

 
Vakanties schooljaar 2021 - 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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