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Schooljaar 2019-2020 nummer 4, 30 november 2019 

  

Reflectie          
 
Reflectie is in de visie van de Poseidon een belangrijk middel om kinderen in hun ontwikkeling te helpen. Wij 
vinden dat belangrijk omdat inzicht in het eigen leren en inzicht in de juiste houding, bij het uitvoeren van de 
taken, de leerlingen goed verder helpen. Kinderen leren een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd 
van de opdrachten te maken. Achteraf wordt over het behaalde proces gereflecteerd. Daarnaast helpt 
reflectie bij het reguleren van eigen gedrag en bij het vergroten van de samenwerkingsvaardigheden. 
Kinderen leren om samen te reflecteren in de grote groep, in kleine groepjes en individueel. Zo wordt 
geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken uitgebouw. De methode van de 
vreedzame school sluit hier ook naadloos op aan waarin kinderen ook worden uitgedaagd om na te denken 
over hun eigen bijdrage. Wanneer kinderen goed kunnen reflecteren zorgt het dat zij makkelijker hun proces 
kunnen bijsturen, dat ze bepaalde situaties niet overkomt en dat zij het gevoel hebben dan ze invloed hebben. 
Hierdoor worden zij meer eigenaar van hun eigen proces. Dit is mooi terug te zien in bijvoorbeeld de ouder- en 
kindgesprekken. 
 
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool 
vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en 
professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs 
voortdurend plaats.  
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Wist u dat …............   
De Poseidon ook actief is op Instagram? Vindt u het leuk om ons te volgen?  

Dit kan via de_poseidon.    

 

 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen.  
 

Scannen van de Stadspas  
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Meester Frank (conciërge), hij is er van maandag t/m vrijdag. 
Waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de 
school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het 
schoolreisje heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een 
afgeschermde ruimte.  
 
Aanvragen Stadspas 
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten 
of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op 
telefoonnummer 14020. 
 

Sinterklaasviering      

Aanstaande woensdag 4 december is het zover! Dan komt Sinterklaas bij ons op 
bezoek! 
De aankomst zal het zelfde verlopen als vorig jaar. We vieren de aankomst samen met 
de Archipel.  
 De deuren gaan gewoon om 08:15 uur open zodat de kinderen naar hun klaslokaal 
kunnen gaan. 
Alle kinderen mogen de jassen aanhouden. Om 08:30 uur starten ALLE kinderen 
samen met hun leerkracht in hun eigen lokaal. 

Op die manier kunnen alle leerkrachten zien of er nog kinderen missen, dus zorg ervoor dat u die dag op tijd 
bent! 
Om 08:35 uur lopen de leerkrachten met de kinderen naar buiten en gaan zij met hun groep op een 
afgesproken plek op het plein staan. 
Voor de ouders is er een speciale plek gereserveerd. Een plattegrond van het plein treft u onder dit stukje aan. 
 
Helaas kunnen ouders niet bij hun kind op het plein staan. Dit is echter organisatorisch met meer dan 600 
kinderen niet mogelijk. We hopen dat u hier rekening mee houdt. Sinterklaas zal bij alle groepen in de school 
even een bezoekje brengen. Bij de onderbouwgroepen zullen de bezoekjes wat langer zijn dan bij de 
bovenbouwgroepen. De schooldag eindigt gewoon om 14:00 uur. 
  
Voor de kinderen van de bovenbouw: vergeet de surprises niet op tijd in te leveren! 
  
We hopen er samen een mooi en gezellig feest van te maken op 4 december! 
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De Vreedzame School 
Blok 3:  

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen 
gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen 
elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen 
de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed 
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en 
herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. 
Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te 
zeggen wat je bedoelt.  

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat 
daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde 
dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen 
komen. 
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Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een 
stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In 
groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. 
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.  
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op  
www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school. 

 
 
Tip voor thuis 
Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. 
Tijdens blok 3 krijgen de groepen 1 tot en met 6 weer een kletskaart mee naar huis. U kunt als ouders de 
kletskaart van blok 3 bespreken met uw kind, zoals bijvoorbeeld voor de kleuters: “Kun je voordoen hoe je 
goed luistert naar elkaar?” Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?” Of: “Hoe 
kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien dat 
je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 
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Kerstviering 2019 de Poseidon 

 De kerstviering zal dit jaar anders worden vormgegeven dan 
voorgaande jaren. Er zal geen kerstdiner 's avonds plaatsvinden, maar 
een kerstlunch tijdens schooltijd met een vergelijkbare opzet als het 
traditionele kerstdiner. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie 
over. De kerstlunch vindt plaats op donderdag 19 december.                                 
Wij willen u dit jaar graag uitnodigen om met uw gezin en het team van 
Poseidon een kerstviering bij te wonen in de Noorderkerk in Amsterdam 
op dinsdagmiddag/avond 17 december. We zijn nog druk bezig met de 
organisatie. Vrijdag 6 december ontvangt u per mail meer informatie 
hierover en ook hoe u uw gezin kunt aanmelden voor één van de twee 
vieringen, waarvan de eerste start om 17.00 uur en ongeveer een uur 
duurt.  Wij hopen u allen te ontmoeten 17 december! 

 

 

 
 
Hulp van ouders/verzorgers gevraagd! 
 
Voor een aantal data in december zoeken we nog hulp van ouders/verzorgers op school. Er hangen vanaf 
volgende week dinsdag intekenlijsten bij de klassen waarop men zich kan inschrijven. Bij te weinig animo kan 
de school voor kerst helaas niet versierd worden. 
 
Het gaat om de volgende data: 
Woensdag 4 december van 14:00 tot 15:30 uur (speelzaal hoofdgebouw opruimen) 
Vrijdag 6 december van 10:30 tot 15:00 uur (opruimen sint versiering en ophangen kerst versiering) 
Dinsdag 17 december van 16:00 tot ongeveer 20:30 uur (helpen bij de kerstviering in de Noorderkerk) 
Vrijdag 20 december van 08:30 tot 13:00 uur (opruimen kerst versiering) 
Voor helpen bij de kerstlunch op donderdag 19 december kun je je aanmelden bij de leerkracht zelf. 
 
Alvast bedankt! 
 
 

 

 

 
Gezins-UIT-agenda AMSTERDAMMERTJES 
 
Onderstaand treft u de gezins-Uit-agenda AMSTERDAMMERTJES aan voor de maand december 2019 en begin 
januari 2020.  
Dit is een overzicht van voornamelijk culturele activiteiten voor de komende maanden. Bijvoorbeeld 
activiteiten voor kinderen in musea, een overzicht van theater-, en muziekvoorstellingen en natuurlijk ook 
voldoende tips voor een boel andere pret. 
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Tot slot: 

 
Bijzondere dagen 2019-2020  

Dag  Datum Tijd  Wie  Wat 

wo 04-12-2019 08:30-
14:00 

gr 1 t/m 8 Sinterklaasfeest  

Vr  06-12-2019 08:30- 
10:30 

gr 1 t/m 8 “Uitslaapochtend” tot 10:30 noteren wij geen absenten 

Di 17-12-2019 17.00 – 
18.00 

gr 1 /tm 8 
en gezin 

Kerstviering leerlingen, ouders, broertjes, zusjes en 
medewerkers Poseidon in Noorderkerk 

Di 17-12-2019 18.30 – 
19.30 

gr 1 /tm 8 
en gezin 

Kerstviering leerlingen, ouders, broertjes, zusjes en 
medewerkers Poseidon in Noorderkerk 

Do 19-12-2019  gr 1 t/m 8 Kerstlunch 

Vr  20-12-2019 12:00 gr 1 t/m 8 School tot 12:00 uur 

 23-12-2019 
t/m  
05-01-2020 

 gr 1 t/m 8 Kerstvakantie 

 17-02-2020 
t/m  
23-02-2020 

 gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

ma 
di 

24-02-2020  
25- 02-2020 

 gr 1 t/m 8 Studie tweedaagse – school gesloten 

ma  13-04-2020  gr 1 t/m 8 Tweede paasdag – school gesloten 

 27-04-2020 
t/m  
10-05-2020 

 gr 1 t/m 8 Meivakantie  

wo 20-05-2020  gr 1 t/m 8 Studiedag – school gesloten 

do 
vr  

21-05-2020 
22-05-2020 

 gr 1 t/m 8 Hemelvaart weekend 

ma  01-06-2020  gr 1 t/m 8 Tweede pinksterdag 

di 
wo 

02-06-2020  
03-06-2020 

 gr 1 t/m 8 Studie tweedaagse – school gesloten 

Vr 03-07-2020 12.00 gr 1 t/m 8 School tot 12.00 uur 

 06-07-2020 
t/m  
16-08-2020 

 gr 1 t/m 8 Zomervakantie 
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Kerstvakantie                21-12-2019 t/m 05-01-2020    
Voorjaarsvakantie        17-02-2020 t/m 23-02-2020 
Studie tweedaagse      24-02-2020 t/m 25- 02-2020 
Tweede paasdag          13-04-2020 
Meivakantie                  27-04-2020 t/m 10-05-2020 
Studiedag                      20-05-2020 
Hemelvaart weekend  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede pinksterdag    01-06-2020 
Studie tweedaagse      02-06-2020 t/m 03-06-2020 
Zomervakantie              06-07-2020 t/m 16-08-2020 
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