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Schooljaar 2020-2021 nummer 7,  1 april 2021 

 
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 

• Schoolnieuws 
-Week van de lentekriebels 
- Avonturengids 
- Heutink voor thuis 
- Kleur op school 

• UniKidz 

• Ouder- en Kindteams 

• Tot slot 

Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Een heerlijk lang Paasweekend hebben we vanaf morgen in het 
vooruitzicht. De afgelopen weken heeft u wellicht van ons s ’ochtends een Parro berichtje 
ontvangen dat een leerkracht (lichte) Covid verschijnselen had en eerst getest moest 
worden. U werd verzocht uw kind tot nader bericht dan nog even thuis te houden. Wij 
begrijpen dat dit voor u niet altijd makkelijk is en bedanken u dan ook voor uw 
medewerking en flexibiliteit. Gelukkig kunnen wij sinds een aantal weken  gebruik maken 
van sneltesten. Dit betekent dat de leerkracht in de ochtend zo vroeg mogelijk een 
afspraak voor een sneltest probeert te maken en bij een negatieve uitslag weer snel naar 
school kan. Deze sneltesten zijn voor ons en voor u heel fijn. Is de leerkracht negatief 
getest dan kunnen de leerlingen in de loop van de ochtend weer naar school en hoeven 
ze niet thuis te blijven.  
 
Alle leerlingen van groep 8 hebben zich inmiddels aangemeld bij het VO. Donderdag  
8 april krijgen de leerlingen van groep 8 bericht bij welke middelbare school zij geplaatst 
zijn. Spannend! Wij hopen natuurlijk dat zij bij de school van 1e voorkeur geplaatst 
worden.  
Helaas gelden er nog steeds Corona maatregelen. Gelukkig zijn er nog  geen groepen 
geweest die in zijn geheel in quarantaine moesten. Alle medewerkers van de Poseidon 
houden zich aan de maatregelen. Uiteraard gaan wij er vanuit dat u samen met uw 
kind(eren) dit ook doet. Wordt uw kind getest, houdt u ons dan op de hoogte van de 
uitslag? 
 
Wij wensen alle leerlingen,  ouder(s) en verzorger(s) een heel fijn paasweekend. 
Dinsdag 6 april begroeten wij iedereen weer! 
 
Blijf gezond!     
  
Annemieke en Dana         
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Schoolnieuws 

Week van de lentekriebels 

In de week van 29 maart is er in de groepen 6 t/m 8 aandacht besteed aan de Week van de 

Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal - en 

basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. Met de lessen relationele en seksuele vorming sluiten wij aan op deze ontwikkeling 

en ondersteunen we kinderen met het geven van juiste informatie en het leren van 

vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om 

hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en 

leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven. Meer informatie over de inhoud 

van ons lesprogramma vindt u op Informatie voor ouders | Seksuele vorming.  

 

 

 
Avonturengids 

 
Bent u op zoek naar leuke activiteiten met het gezin tijdens de 
Paasdagen? Misschien is de avonturengids dan iets voor u. In de 
avonturengids staan  allemaal hele leuke en leerzame projecten 
voor en met kinderen, van natuureducatie tot outdoor 
activiteiten 

https://www.in4outdoor.nl/avonturengids?fbclid=IwAR20PUhg
uMbQLIV6e-
Hv19hyVmCLehwMiaoHvhZn5W0ekHWiIIqHEUivi3g 
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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: 

Wat staat daar? Tips voor een beter handschrift 

 

Kinderen moeten schrijven op school. Maar met de opkomst van digitale leermiddelen lijkt de 
schrijfontwikkeling van kinderen steeds verder achteruit te hollen. Wat kun je als ouder doen om je 
kind te helpen bij het ontwikkelen van een beter handschrift? Meester Sander en juf Sanne geven 
advies. 

Bekijk hier de video van meester Sander en juf Sanne met tips voor de fijne motoriek. 

 
  
Leren schrijven 
Wanneer begint het leren schrijven eigenlijk? Het officiële antwoord is in groep 3, maar eigenlijk 
begint het al vlak na de geboorte. Want je kind moet een goede motoriek hebben om überhaupt het 
potlood vast te kunnen houden. 
 
Van baby af aan ben je als ouder bezig om de motoriek van je kind te stimuleren. Het vastpakken 
van een rammelaar, kruipen, lopen, het schoppen tegen een bal, het is allemaal relevant voor de 
schrijfmotoriek. Het is belangrijk dat een kind voldoende bewegingsgevoel heeft, een goede oog-
handcoördinatie, een duidelijke voorkeurshand heeft én voldoende motivatie en concentratie heeft. 
Al deze punten worden ontwikkeld voordat het kind ooit een pen in zijn hand heeft gehad.  
 
Uiteindelijk komt het allemaal neer op de fijne motoriek, ofwel de kleine bewegingen van de hand, 
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vingers en pols. Met grote of grove motoriek bedoelen we de grotere beweging van het hele 
lichaam. Een goede ontwikkeling van zowel de fijne als de grove motoriek is ontzettend belangrijk 
voor een goede schrijfmotoriek. 
 
Aan de slag 
 
Wat kun je als ouder doen om je kind te helpen? Heel veel! Op een jonge leeftijd kun je je kind het 
beste met grove materialen laten spelen: zand, grote blokken en klei. Laat je kind lekker knutselen, 
verven, knippen met een schaar, kralen rijgen aan een ketting of kralen leggen op een plank en 
puzzelen. Door dit te doen oefen je vrijwel alle punten die belangrijk zijn voor een goede 
schrijfmotoriek; de motoriek, de oog-handcoördinatie en de concentratie.   
  

 
 

Tips voor het leren van topografie 

 
Vanaf groep 5 krijgen veel kinderen in Nederland topografie. Er zijn kinderen die geen hulp nodig 
hebben bij het inoefenen. Mocht jouw kind wél behoefte hebben aan hulp, dan kun je dit 
stappenplan gebruiken. 
Op de meeste scholen leren kinderen in groep 5 de Nederlandse provincies, hoofdsteden, 
belangrijke rivieren en wateren. In groep 6 worden de provincies uitgebreider aangeboden en moet 
een kind tussen de 15 en 30 plaatsnamen, gebieden of rivieren kennen. In groep 7 wordt Europa 
behandeld en in groep 8 komt de wereld aan bod. 
 
Er zijn kinderen die zonder enige hulp thuis aan de slag gaan om te leren voor hun topotoetsen. 
Andere kinderen hebben juist wat meer hulp nodig. Als je jouw kind wilt bijstaan bij het leren van 
topografie, kun je gebruik maken van het volgende stappenplan: 

• Begin tijdig met het inoefenen. 

• Splits de kaart op in tweeën of drieën zodat je kind niet alles in één keer hoeft te leren. 

• Laat je kind de kaart goed bestuderen voor een periode van 5 tot 10 minuten. 

• Noem dan de plaatsen, gebieden of rivieren op en laat jouw kind ze aanwijzen. (Passieve 
kennis.) 

• Wanneer dit goed gaat, draai je het om. Jij wijst de plaatsen aan en jouw kind benoemt ze. 
(Actieve kennis.) 

• Herhaal regelmatig plaatsen die je kind moeilijk vindt. 

• Begin de volgende dag weer met het bekijken van de kaart. 

• Herhaal de plaatsen van gisteren en breid het gebied uit. Doe dit weer op dezelfde manier, 
eerst passief en vervolgens actief benoemen.  

• Ga op deze wijze verder tot de dag van afname van de toets. 

 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/huis-tuin-en-keuken-schrijfoefeningen-voor-kleuters/news/126/


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 

 

 
 
 

 

Kleur op school 

 

Nummer 4 Met de muziek mee 

 
Nummer 4 van de jaargang (voor na de meivakantie) heeft als thema Met de muziek mee.  
  
Muziek is overal om ons heen. Waar zit muziek in? Wat is het verschil tussen geluid en muziek? We 
gaan samen met de kinderen luisteren naar muziek en de betekenis van muziek onderzoeken en 
vooral ook ervaren. Want muziek kan allerlei gevoelens oproepen, die niet altijd van te voren 
gestuurd kunnen worden. Wat heeft muziek ons te vertellen? Wat willen wij zelf vertellen met 
muziek? Naast muziek zal er ook aandacht zijn voor zingen en gebruik van muziek als uitlaatklep, 
bijvoorbeeld als troost, voor blijdschap, om zelf iets te zeggen. 
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UniKidz 

Waarom kiezen voor UniKidz? 
 
Bij UniKidz komen kinderen op de eerste plaats! 
Kinderen hoeven niet naar de opvang, maar ouders moeten naar hun werk. Dat begrijpen wij bij 
UniKidz als geen ander. Wij creëren een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, net als thuis. Wij 
nemen de verantwoordelijkheid van de ouders voor een paar uur over. Zorgen dat ze gezond eten en 
drinken. Wij brengen ze naar paardrijden, STEAM, ballet, theater- of zwemles. Luisteren naar ze, 
geven aandacht. Elke dag weer opnieuw met dezelfde liefde en passie. 

 
 

 
 

 
Met hart en ziel zetten we ons dagelijks in om kinderen en jongeren de ruimte te geven om te 
groeien en bloeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij coachen hen daarbij vanuit onze 
pedagogische visie. En door een veilige omgeving te creëren en een uitgebreid aanbod aan 
activiteiten te bieden, stimuleren we kinderen en jongeren om zichzelf uit te dagen, persoonlijk 
talent te ontdekken én te ontwikkelen. 
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De ouder- en kindadviseur (OKA) van de Poseidon is Rosa Reitsma. 
 
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
06-40817036 
Werkdagen: Maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag. 
  
Ouder- en kindteams Amsterdam 
Om jou te helpen 
 
 
 

 

Tot slot: 
 

        Vakanties schooljaar 2020 – 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    dinsdag 25 mei 2021 
studiedagen    donderdag 17 en vrijdag 18 juni 2021 
dag voor zomervakantie  vrijdag 9 juli 2021  
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