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Schooljaar 2019-2020 nummer 7, maart 2020 

  
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 7 schooljaar 2019 - 2020.  
Veel leesplezier! 

 
 

Nieuws uit de groepen 
_________________________________________________________ 
 

Groep 1-2a is op woensdag 5 februari naar het 
Tropenmuseum gegaan. We werden opgehaald met 
een grote bus. De reis in de bus was al heel 
spannend en leuk!  
 
In het Tropenmuseum zijn we in twee groepen de 
speurtocht van het werelddierenfeest gaan doen.  
De dieren in het Tropenmuseum geven namelijk een 
feestje voor Kantjil, het dwerghertje! We moesten 
zelf alle gasten (dieren) zoeken in het museum. We 
leerden mooie verhalen over de dieren en hun 
afkomst. De speurtocht eindigde met een vrolijk 
feest voor alle dieren en kinderen.  

 
Bedankt voor alle hulpouders! Het was heel leuk! 
 
Groetjes, 
Juf Simone  
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Schoolnieuws 

Per brief zijn alle scholen in Nederland, van primair onderwijs tot en met 
mbo's en universiteiten, op de hoogte gebracht dat vanaf 1 augustus 
2020 alle schoolterreinen rookvrij moeten zijn.  Wij hebben niet de 
indruk dat er bij ons op het schoolplein veel gerookt wordt bij het 
wegbrengen of ophalen, maar vanaf 1 augustus is dit bij wet verboden.   

 
 
 
 

Wij doen mee met de Week van het Verkeer 2020!  

De Week van het Verkeer – 9 t/m 13 maart - is een activiteitenweek die bedoeld is om kinderen, 
ouders en scholen extra verkeersbewust te maken en verkeerseducatie een positieve boost te geven. 
Zelfstandig en veilig door het verkeer bewegen is een vaardigheid die elk kind moet beheersen, 
helemaal in een stad als Amsterdam.  
Op onze school doen de groepen 1 / 2 mee aan Jongleren in het verkeer en groep 8 krijgt een VR les.  
 
Jongleren in het verkeer 
is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) 
opvoeders. 
Baby’s, peuters en kleuters pikken ongemerkt al veel op over verkeersregels en -gedrag. Het is 
belangrijk dat wij dit stimuleren. 
 
VR Les 
Beleef het Amsterdamse verkeer in Virtual Reality! Leerlingen uit groep 8 kunnen met een speciale 
app en VR-bril leren hoe zij met verschillende verkeerssituaties om moeten gaan.  
 
Meer informatie over de Week van het Verkeer kunt u vinden op www.weekvanhetverkeer.nl 
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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=neptunus&utm_campaign=neptunus&utm_source=lead
dyno&utm_medium=affiliate 

Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden: 

 

'Eindtoets moet ''doorstroomtoets'' worden' 
De eindtoets op de basisschool moet een 'doorstroomtoets' worden. Dat staat in een wetsvoorstel 
van minister Arie Slob (Onderwijs). De toets moet minder bepalend worden voor de 
schoolloopbaan van kinderen en moet kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen geven.  
 
Nu ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare 
school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich 
echter ontwikkelen. 
 
Daarom moet er niet alleen in groep 8 maar ook op de middelbare school goed gekeken worden of 
de leerling nog op de juiste plek zit. Om dit te benadrukken verandert de naam van de eindtoets 
naar doorstroomtoets.  

 
 

Hoe vergroot je de woordenschat? 
Naarmate je kind ouder wordt, groeit zijn woordenschat vanzelf mee. Toch is het vergroten van de 
woordenschat iets waar op school veel aandacht aan wordt besteed en waar je ook thuis een 
belangrijke bijdrage aan kunt leveren.  
Het vergroten van de woordenschat is iets waar kinderen de hele basisschoolperiode mee bezig 
zijn. Kleuters die beginnen in groep 1 begrijpen ongeveer 4000 woorden en gebruiken zo'n 2000 
woorden al zelf in hun gesprekken. Eind groep 2 begrijpt je kleuter 7000 woorden en kan hij er 
3500 gebruiken. Jaar na jaar komen er nieuwe woorden bij, tot je kind aan het eind van de 
basisschool een duizelingwekkende woordenschat heeft van 24.000 woorden, waarvan hij er 
15.000 actief kan gebruiken. 
 
Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Iemands woordenschat is 
verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Woordenschat 
heeft alles te maken met kunnen spreken, luisteren en lezen. Een goede woordenschat op jonge 
leeftijd, speelt ook een belangrijke rol bij de (vroege) leesontwikkeling. Kinderen die in groep 3 niet 
genoeg woorden kennen, hebben het vaak moeilijk met het leren lezen. Onderzoek heeft ook  
laten zien dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is met het 
latere begrijpend lezen.  Een van de meest consistente bevindingen die uit 
woordenschatonderzoek naar voren komt, is dat een beperkte woordenschat bijna altijd leidt tot 
slechte schoolresultaten. 
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Tips om je kind meer zelfvertrouwen te geven 
Kinderen met voldoende zelfvertrouwen staan lekkerder in het leven. Als ouder kun je veel doen 
om het zelfvertrouwen van je kind te laten groeien. 
 

 
 

 
 
 
 
Sterrenkijkavond op Vrijland 
 
Heb je altijd als een keer met een telescoop naar de sterren willen kijken? Kom dan naar de 
sterrenkijkavond op Vrijland. 
Natuur- en sterrenkunde studenten van de Universiteit van Amsterdam zullen uitleggen hoe een 
telescoop werkt en wat er allemaal mee te zien is. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 7-12 
jaar, samen met hun ouders. 

Aanmelden gaat via de website: 

https://www.wetenschapsknoop.amsterdam/sterrenkijkavond-op-vrijland/ 

 
Ook zijn op vrijdagmiddagen van 15.00 – 17.00 uur wetenschapsmiddagen op Vrijland. Studenten van 
de UvA verzorgen allerlei leuke science activiteiten, zoals borstelrobots bouwen, een rivier 
oversteken zonder natte voeten te krijgen, een misdaad oplossen als forensisch onderzoeker of 
waterraketten maken. 
 
Aanmelden hiervoor gaat via deze pagina:  
https://www.wetenschapsknoop.amsterdam/wetenschapsmiddag-op-vrijland/ 
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Luizencontrole 
 
Er is, in verband met het coronavirus, besloten om voorlopig geen luizencontrole op school te 
laten plaatsvinden. We willen u vragen uw kind(eren) thuis te controleren op luizen. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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Tot slot: 

 
Bijzondere dagen 2019-2020  

Dag  Datum Tijd  Wie  Wat 

vr 10-04-2020  Gr 1 t/m 8 Goede Vrijdag – 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 

 

 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
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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