Poseidon post
Samen maken we het meer!

Schooljaar 2019-2020 nummer 5, 10 januari 2020
Voor u ligt de eerste Poseidon Post nummer 5 van 2020.
Wij wensen u een gelukkig, gezond en leerzaam 2020.
Veel leesplezier!

Kerstactie - voedselbank
Wij willen u, namens de Voedselbank, nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdrage tijdens de
kerstactie. Met uw bijdrage heeft de Voedselbank een aantal gezinnen in Amsterdam een mooie kerst
kunnen bezorgen.

Beleid mobiele telefoon, smart watch
Graag brengen wij u ons beleid ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoons en smart watch
nog een keer onder de aandacht. Het beleid en gebruik van de smart watch is hetzelfde als het beleid en
gebruik van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoons en smart watches
• Vanaf binnenkomst (8:15) tot het eind van de schooldag (14:00) worden mobieltjes en smart
watches niet gebruikt. Mobieltjes en smart watches zijn (stil) opgeborgen op een afgesproken
plek.
Uitzondering:
• Wanneer er in de werkvorm van een les expliciet gebruik kan worden gemaakt van een
mobieltje/smart watch (Kahoot, filmpjes, een foto maken)
• Wanneer een leerling met de leerkracht heeft overlegd over het gebruik van zijn/haar mobiel,
smart watch als rekenmachine of om iets op te zoeken op internet (translate, werkstuk).
• Wanneer de leerkracht met ouders heeft overlegd dat een leerling bereikbaar moet zijn wegens
een extreme situatie.
• Bij het buitenspelen worden mobieltjes en smart watches nooit gebruikt.
• Wanneer een leerling zich hier niet aan houdt, wordt de mobiel/smart watch afgenomen en aan
het eind van de dag (14:00) teruggegeven. Daarnaast wordt er contact gelegd met ouders over
het misbruik van het mobieltje/smart watch.
Bij herhaling wordt de mobiel/smart watch thuisgelaten.

Wist u dat …............
De Poseidon ook actief is op Instagram? Vindt u het leuk om ons te volgen?
Dit kan via de_poseidon.
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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.
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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Reflectie
Reflectie is één van de vijf daltonpijlers. 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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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&u
tm_medium=affiliate
Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden:

Dit doet je kind in de tweede helft van het schooljaar
Jacqueline Wouda | 6 december 2017

De laatste dennennaalden opgezogen, kinderen weer naar school. Het nieuwe jaar is nu écht begonnen.
Benieuwd wat je kind tot de zomervakantie allemaal gaat leren? Bekijk dan de video Meester Sander en
juf Sanne. In dit artikel lees je wat de tweede helft van het schooljaar voor jouw kind in petto heeft en
vind je handige tips om je kind te helpen.

Cito-toetsen? Zo help je je kind
Tweemaal per schooljaar, in januari/februari en mei/juni, staan er Cito-toetsen (of andere landelijke
toetsen) op het programma. Je kind maakt toetsen over rekenen, spelling, begrijpend lezen en
woordenschat. Ook wordt bekeken hoe goed en snel je kind leest. De toetsen meten welke kennis en
vaardigheden je kind op een vastgesteld moment beheerst. Ook geven de toetsen inzicht in hoe jouw
kind het doet ten opzichte van alle andere kinderen in Nederland. De score wordt bepaald aan de hand
van een landelijke norm. Door de scores vast te leggen in het zogeheten leerlingvolgsysteem, kan de
school goed zien hoe je kind zich ontwikkelt.
Veel ouders vragen zich af of hun kind moet oefenen voor de Cito-toetsen. Dat is niet nodig; je kind is op
school immers iedere dag met de stof bezig. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om je kind wat extra
zelfvertrouwen te geven. Op een leuke manier, spelenderwijs.

Een middelbare school kiezen in 5 stappen
Jacqueline Wouda | 24 november 2017
Hoe kies je een middelbare school waar je kind gelukkig wordt? Duizenden ouders van kinderen in groep
8 staan voor die vraag. Volg deze vijf stappen om tot een goede keuze te komen en download onze
handige checklists (een voor ouders en een voor je kind) voor de open dagen.
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S.E. Dag
Alvast voor in de agenda: 24 & 25 februari zijn er studiedagen op de Poseidon. S.E. Dag (Studie
Evenementen Dag) biedt tijdens deze studiedagen een alternatief programma voor de leerlingen: een
'S.E. Dag'.
Wat is S.E. Dag?
S.E. Dag (staat voor: Studie Evenementen Dag) biedt tijdens studie- en les vrije dagen opvang voor de
leerlingen van de Poseidon met een alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'.
• Kinderen hebben een ontzettend leuke dag
• Opvang tijdens studiedagen is geregeld
‘S.E. Dagen’ - Poseidon schooljaar – 2019/2020
Dit schooljaar bieden wij ‘S.E. Dagen’ aan op de volgende data:
•
•
•

Maandag 24 & dinsdag 25 februari (Poseidon/Archipel/Willibrord)
Woensdag 20 mei
Dinsdag 2 & woensdag 3 juni (Poseidon/Archipel)

Deelname en inschrijving
De ‘S.E. Dagen’ vinden plaats in het schoolgebouw van de Poseidon/Archipel of de Willibrordschool, dit
wordt van tevoren aangegeven via de website, en volgen de reguliere schooltijden (8:30-14:00 u).
De kosten voor deelname aan één 'S.E. Dag' zijn € 28,50 euro per kind. Voor broertjes en zusjes geldt
een korting van 15%.
1e kind € 28,50
2e kind € 24,50
3e kind € 21,50
Inschrijven kan via de website: www.sedag.nl.
Op onze site vind je ook meer informatie over de ‘S.E. Dagen’ en over onze thema’s en activiteiten.
Vragen? Mail naar info@sedag.nl

Mededelingen januari en februari 2020 Nieuwsbrief Sportstimulering Stadsdeel Oost

DANS INN OOST
Maak tijdens workshops kennis met verschillende vormen
van dans die gegeven worden door dansscholen bij jou in
de buurt. Dans Inn is een evenement voor kinderen uit groep 1 tot en met 8. Kijk op
www.amsterdam.nl/sportevenementen voor alle dansvormen die je kunt uitproberen, en schrijf je in!
Datum: Zaterdag 1 februari 2020 Tijdstip: 10:00-13:00 uur (Inloop vanaf 9:30 uur)
Locatie: Mirror Centre - Ter Gouwstraat 3, Amsterdam
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HANDBAL OP IJBURG
Wil jij samen met wat vrienden of vriendinnen in een team spelen en
regelmatig trainen zodat je nog beter wordt? Kom dan naar het introductieblok
van Minihandbal-School IJburg in de Sporthal Centrum voor Vrije Tijd IJburg. Je
kunt ieder moment instromen en mag eerst een keer gratis trainen. Daarna is
het €25,- voor een blok van 8 lessen. Mocht je na 8 lessen door willen gaan,
dan wordt het automatisch omgezet naar een lidmaatschap voor de rest van
het schooljaar. Naast de trainingen willen we ca. 1 x per maand meedoen aan
een toernooi. Hopelijk zien we jullie snel!
Wanneer? Elke donderdag van 14:45-15:45 uur (m.u.v. de schoolvakanties)
Waar? Sporthal Centrum voor vrije Tijd IJburg - Ed Pelsterpark 8
Voor wie? Voor alle kinderen van groep 3 t/m 5
Meer info? Bel naar 06-1046 9222 of mail naar minihandbalschool@gmail.com
Meld je aan via minihandbalschool@gmail.com
Bekijk ook de website www.minihandbalschool.amsterdam/ of bezoek de Facebookpagina
facebook.com/minihandbalschool

Leerlingen in groep 6, 7 of 8 en nog geen zwemdiploma?
Je zit in groep 6, 7 of groep 8 en je hebt nog geen zwemdiploma. Als je dat graag zou willen, zijn daar nu
mogelijkheden voor!
Gemeente Amsterdam heeft zwemlessen ingekocht waar je aan mee kunt doen. Hier hoef je niet voor te
betalen. Hieronder zie je hoe je je hiervoor kunt opgeven. Let op: als je je opgeeft, verwachten we je
elke week op de les!
Zwembaden en tijden
Er zijn lessen in verschillende zwembaden in Amsterdam. Als je je aanmeldt, vind je in het formulier een
overzicht van de zwembaden en tijden. Je kunt alle zwembaden en tijden die voor jou mogelijk zijn
aankruisen. Je wordt dan geplaatst op de les waar het eerst plaats is. In Zuidoost helpt het zwembad
met inschrijven; hiervoor is op dinsdag en donderdag van 15.00-15.30 uur iemand beschikbaar. In
Noord hebben we het aanbod uitgebreid. Daarnaast zijn er lessen in West, Nieuw-West, Oost, Diemen.
Hoe kun je je zelf opgeven?
Ga naar www.amsterdam.nl/schoolzwemmen
Klik op “Inschrijven” onder het kopje “A-diploma schoolzwemmen”.
Ga eerst akkoord met de voorwaarden.
Vul daarna al je gegevens in.
Kies dan de lessen waar je naar toe kunt.
Controleer je gegevens goed en klik dan op “verzenden”.
Zodra er plaats is in één van de lessen van je keuze, ontvang je per mail of post een deelnamebewijs.
Gaat dit lang duren, dan mailen we je of je naar een ander zwembad kunt of op een andere dag/ tijd.
Zorg dus dat het mailadres klopt!
We nemen verder alleen via mail contact op.
Heidi Oudejans en Jelte de Vries
Programma schoolzwemmen Gemeente Amsterdam
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Graag willen wij u namens Pauline Prins- van Tets, ambulant begeleider MOC ‘t Kabouterhuis en ondersteuner
Stichting Meeleefgezin uitnodigen voor een informatieavond over het meeleefgezin.

Met de opvang van een jong kind steunt u ook de ouder(s)

Meeleefgezin worden?
Wilt u meeleefgezin worden
voor een kind van 0 - 5 jaar van
ouders met psychische problemen?
Meld u aan voor de informatieavond:
p.vantets@kabouterhuis.nl
06-16971613

Donderdag 30 januari
19.30 – 21.00 uur
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Tot slot:
Bijzondere dagen 2019-2020
Dag
Datum
Tijd
do
30-01-2020
vr
31-01-2020
17-02-2020
t/m
23-02-2020
ma
24-02-2020
di
25- 022020
ma
13-04-2020
27-04-2020
t/m
10-05-2020
wo
20-05-2020
do
21-05-2020
vr
22-05-2020
ma
01-06-2020
di
02-06-2020
wo
03-06-2020
Vr
03-07-2020
12.00
06-07-2020
t/m
16-08-2020

Wie
gr 1 t/m 8

Wat
Landelijke onderwijsstaking – school gesloten

gr 1 t/m 8

Voorjaarsvakantie

gr 1 t/m 8

Studie tweedaagse

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Tweede paasdag – school gesloten
Meivakantie

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Studiedag – school gesloten
Hemelvaart weekend

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Tweede pinksterdag
Studie tweedaagse – school gesloten

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

School tot 12.00 uur
Zomervakantie

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Landelijke onderwijsstaking
30-1-2020 t/m 31-01-2020
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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