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Schooljaar 2020-2021 nummer 5, 18 december 2020 

 
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 5 schooljaar 2020-2021.  
Veel leesplezier! 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de directie 

• Nieuws uit de groepen 

• MR Poseidon 

• Schoolnieuws 
➔ activiteiten (sport en cultureel) in de kerstvakantie 

• Tot slot 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Nog een paar dagen en het jaar 2020 is voorbij!  
Wat een bewogen jaar is 2020  geweest. Het afgelopen jaar stond in het teken van Covid 19. 
Voor u, de leerlingen en het team Neptunus is het een jaar geweest van wederzijds begrip, er 
voor elkaar zijn, saamhorigheid, online lesgeven en heel veel aanpassingen op het gebied van 
lesuitval, (nood)opvang en het vervangen van (zieke) collega’s. Wij hebben het al eerder 
gezegd, maar wij willen voor uw begrip en steun het afgelopen jaar een hele grote buiging 
maken. Wij realiseren ons dat het niet altijd makkelijk is geweest om bijvoorbeeld s ’ochtends 
vroeg een mail te ontvangen met de mededeling dat de leerkracht ziek is en er geen 
vervanging mogelijk is. Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk de lessen 
op school door te laten gaan. Dit was helaas niet altijd mogelijk.  
En toen kwam de persconferentie afgelopen maandagavond! Een 2e lockdown en de 
basisscholen dicht. Wij hadden dit voor de kerstvakantie niet aan zien komen. Dit was voor ons 
een enorme teleurstelling om de kinderen nu binnen 1 dag een fijne vakantie te moeten 
wensen. We gaan weer over op online onderwijs, noodopvang en vragen wederom om uw 
begrip en steun.  
Op dit moment zijn er overleggen gaande om de basisscholen misschien toch eerder open te 
laten gaan dan 18 januari. Men heeft het dan met name over eerdere openstelling voor de 
‘kwetsbare’ groepen, zoals de leerlingen van groep 8. Wij wachten af en houden u uiteraard 
op de hoogte van alle ontwikkelingen.  
Nogmaals heel veel dank! Wij voelen ons door u gesteund, ook als er beslissingen genomen 
moesten worden die voor u niet altijd plezierig waren.  

 

2021  Een nieuw jaar! Ook 2021 zal nog in het teken van Covid 19 staan. Wij hopen 

gedurende het jaar langzaam aan weer naar het ‘normale’ schoolleven terug te kunnen gaan. 
Wat zou het fijn zijn als wij u weer in de school kunnen ontmoeten.  
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Wij wensen u en uw  gezin hele fijne feestdagen en een gelukkig 2021 toe!  
 

Blijf gezond!     
 
Hartelijke groet,  
Annemieke en Dana 
 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 1 / 2 
 
De kleuters van  groep 1/2 a spelen voor zandtovenaar en ontdekken een heleboel op de nieuw 
aangeschafte lichttafel. 
Gefascineerd kijken, voelen, ontdekken, tekenen ze wat er op de tafel ligt. 
Hoe veranderen de kleuren? Als je 2 kleuren op elkaar legt. 
Hoe ziet het blad van een groene kool er uit ? 
Hoeveel licht valt er door zand en spliterwten? 
Wat is het verschil en de overeenkomst. 
 
Juf Michelle en juf Patricia. 
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MR Nieuws 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In de Poseidonpost van oktober 2020 hebben we gevraagd wie van de ouders zou willen deelnemen 
aan de medezeggenschapsraad. Marieke Mulder, moeder van Anouk (groep 5B) en Martijn (groep 
7A) komt ons versterken. Eerder kwam al Karima El Mahdioui de leerkrachtengeleding van de MR 
versterken. We zijn hier heel erg blij mee; we zijn weer geheel op sterkte! 
 
Zo ziet het er nu uit: 
 
Oudergeleding: 
Svetlana Lalic 
Ernestine Meijer 
Marieke Mulder  
 
Leerkrachtengeleding: 
Mindy Koster  
Stephan van Aalderen 
Karima El Mahdioui 
 
  
Via dit mailadres kun je contact opnemen met de medezeggenschapsraad:  
Poseidon.mr@amosonderwijs.nl 
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Schoolnieuws 

Activiteiten in de kerstvakantie 
Muziekworkshop voor kinderen 8 – 12 jaar                                                                                                
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Activiteiten kerstvakantie Amsterdam Oost 
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Sport- en culturele activiteiten in de kerstvakantie   

 

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


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

 
 

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


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

 
 

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


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

 
 

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


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

 
 

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


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

Tot slot: 
 
Vakanties schooljaar 2020 - 2021 
 
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 
 
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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