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Schooljaar 2019-2020 nummer 10, juli 2020 

 
Voor u ligt de laatste Poseidon Post nummer 10 schooljaar 2019 - 2020.  
Veel leesplezier! 

 

Nieuws van de directie 
________________________________________________________________ 
 
 Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wij kijken terug op een bewogen jaar, wat aanvankelijk rustig van start was gegaan. Een jaar wat 
zeker de geschiedenisboeken zal ingaan met de historische datum van 15 maart 2020 toen werd 
besloten dat de scholen per direct gesloten werden. Een jaar waarin wij als team binnen een paar 
dagen afstandsonderwijs moesten gaan geven. Een jaar waarin wij opeens met protocollen en een 
strikte regelgeving moesten gaan werken. Een jaar waarin ouders niet langer welkom waren in de 
school en op het schoolplein. Een jaar waarin de activiteiten, die het schoolleven extra glans geven, 
niet door konden gaan. Een jaar waarin wij opeens niet meer mochten knuffelen met onze 
leerlingen. Een jaar waarin een ieder zich opeens bewust is geworden van de kwetsbaarheid van 
onze gezondheid en de samenleving.  
 
In het onderwijs maken wij bij evaluaties vaak gebruik van het instrument ‘waarderend onderzoek’ 
(ofwel appreciative inquiry). Een methode met een bepaalde manier van kijken/doen om een 
positieve verandering in gang te zetten en productief te zijn. Hierdoor kijken wij ook terug op een 
jaar waarin ons team grenzen heeft verlegd in de verdere digitalisering van ons onderwijs. Een jaar 
waarin leerlingen lieten zien dat zij digitaal vaardig waren. Een jaar waarin leerlingen plichtsgetrouw 
de lessen online maakten waardoor grote achterstanden werden voorkomen. Een jaar waarin 
leerlingen lieten zien hoe zelfstandig en Daltonvaardig zij waren. Een jaar waarin ouders voortvarend 
de ‘mamajuf’ of ‘papameester’ rol op zich namen en hun kinderen thuis ondersteunden. Een jaar 
waarin onze BSO partner Unikidz ons ondersteunde in onze taak bij de kinderopvang voor ouders in 
vitale functies. Een jaar waarin ouders zich betrokken en begripvol toonden en zich fantastisch aan 
de richtlijnen hielden. Een jaar waarin het team van ouders complimenten en waardering kreeg voor 
de aanpak. Een jaar waarin we hebben geleerd te improviseren in welkom heten en afscheid nemen. 
Een jaar………. Wellicht kunt u de opsomming nog veel langer maken vanuit uw persoonlijke 
omstandigheden en ervaringen. 
 
Wij kijken nu ook vooruit en nemen vooral de positieve en mooie ervaringen mee in onze rugzak om 
het volgende schooljaar vol goede moed te starten! Ondanks dat niemand weet op welke wijze dat 
verder gaat verlopen. Wij zijn blij dat wij dit met een voltallig en enthousiast team kunnen doen. 
Langs deze weg willen wij u als ouders bedanken voor het vertrouwen en uw steun in het afgelopen 
schooljaar. Wij willen u een veilige en mooi zomervakantie wensen en hopen u na de vakantie weer 
gezond en uitgerust te mogen begroeten om het ‘samen weer meer te maken’. 
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Nieuws uit de groepen   

Dag lieve groep 8 leerlingen, wij wensen jullie heel veel succes 

en plezier op de middelbare school!! 
 
Maar eerst genieten van een welverdiende zomervakantie! 

 

                                                      
      
 

Schoolnieuws 

Gezinsagenda AMSTERDAMMERTJES          
 
Ook zo een zin in de zomervakantie? 
 
In de zomer is er natuurlijk veel te doen. Niet alleen door heel Nederland maar ook hier in onze 
regio! 
 
AMSTERDAMMERTJES informeert u over deze regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport, 
Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maanden juli t/m 
augustus, via onderstaande link.   
 
De activiteiten in deze zomeruitgave passen uiteraard binnen de laatst afgekondigde maatregelen 
van de overheid. 
 
Link naar de agenda: 
https://bit.ly/3hTRIa2 
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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: 

Zomer... voorkom een vakantiedip! 

 
Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school. Maar ook zes weken waarin het 
niveau van je kind een terugval kan maken. Dat verschijnsel, bekend als een zomerdip of 
vakantiedip, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht.  
 
Lezen en rekenen in de vakantie 
Iedere juf of meester op de basisschool kent het verschijnsel wel. Kinderen die na de 
zomervakantie ineens de tafels niet meer kennen, of slechter lezen dan aan het eind van het 
schooljaar. Het klinkt gek, maar de zomervakantie is een heel belangrijke periode. Want wist je dat 
niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan in de grote vakantie?  
 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens de zomervakantie in 
niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een 
hoger leesniveau hebben. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij rekenen. Steeds meer scholen 
geven ouders dan ook de opdracht mee ervoor te zorgen dat hun kind in de zomervakantie blijft 
oefenen met rekenen en lezen.  
 
Moet dan nou, leren in de vakantie? Moet dat echt, in de vakantie ook nog met leren bezig zijn? 
Je zult het misschien bezwaarlijk vinden, zeker als je kind tijdens het schooljaar al op zijn tenen 
moet lopen om het bij te benen. Maar misschien is het nog wel vervelender voor je kind om steeds 
verder achterop te raken. Dat kan een reden zijn om je kind te stimuleren in de vakantie bezig te 
blijven met lezen en rekenen. Maar een kind met tegenzin dwingen om te oefenen, werkt alleen 
maar averechts. 
Als ouder maak je zelf de afweging, waarbij je goed moet kijken naar de behoeftes je kind. Waarbij 
energie tanken voor het nieuwe schooljaar natuurlijk een heel belangrijke behoefte is! 
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Rekenbuddy’s 
 
Rekenbuddy’s is een project van SKC (stichting voor Kennis en sociale Cohesie) waarbij studenten 
rekenbegeleiding aan huis bieden, 1 op 1. Het is een traject van in totaal 20 uur verdeeld over 15 
begeleidingsmomenten. Ouders worden tevens betrokken bij de begeleiding. 
 
Het is gericht op kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8, die extra rekenondersteuning hard nodig 
hebben. Van de deelnemende gezinnen wordt een éénmalige bijdrage van 30,- gevraagd. In de 
maand september start Rekenbuddy’s  weer met de trajecten. Onderstaand vindt u een link naar het 
aanmeldformulier: https://skcnet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/18.  
 
In onderstaande link treft u een ink naar een impressiefilmpje over dit project aan: 
 
https://youtu.be/IZqpwJZv1EI  
 
 
 
 
 
 

Oproep vanuit Vreedzaam Oost     
     
  
Lieve Vreedzame School,  
 
Nog een paar dagen en het is zomer. Voor jullie een einde van 
een vreemde periode, hoewel sommigen nog een 
zomerprogramma zullen doen met een aantal kinderen.  
En voor de kinderen, het einde van een periode, maar toch ook 

het begin van een zomer die anders zal zijn als alle andere zomers. Wellicht geen vakanties in het 
buitenland. Wie weet hoe het thuis zal zijn, spanning bij de ouders over werk? Zorgen over familie 
die je niet kan zien?  
 
Voor ons een extra reden om heel Amsterdam Oost op te roepen om wat extra liefde en aandacht te 
geven aan de kinderen deze zomer. Ze te laten merken dat zij er bij horen. Laten voelen dat we als 
buurt een hart voor de kinderen hebben. Daarom zijn we een campagne gestart en we willen jullie 
vragen om het onderstaande te delen met de ouders op school. 
 

Word een Oom Dik en Tante Ger 
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Wij roepen iedereen in Amsterdam Oost op om deze zomer wat extra hart te hebben voor de 
kinderen om je heen. Niet alle kinderen kunnen op vakantie, sommigen kunnen nog steeds hun 
familie niet opzoeken en voor sommige ouders blijven het spannende tijden qua werk en inkomsten. 
Dus kunnen de kinderen best wat extra liefde en aandacht gebruiken.  
 
Word een buurt-oom of buurt-tante en geef wat extra aandacht, bijvoorbeeld aan de kinderen die bij 
jouw kind komen spelen. Of aan de kinderen van de buren.  
 
In Oost zijn er al een aantal van deze ooms en tantes opgestaan, zij stellen zich voor in dit 
filmpje: https://youtu.be/EnkjFt_WpX0 
 
Verder vertelt Ted, van Stichting Praat, over haar Oom Dik en Tante Ger, en over hoe je net als hun 
met een kleine bijdrage iets enorms aan kinderen kan geven: https://youtu.be/Z52k_ituwwQ 
 
Op 2 juli organiseren wij om 19.30 een online webinar, met inspiratie voor ooms en tantes: 
https://www.facebook.com/events/3068293536618789/  
 
 
 
Deze webinar is later terug te zien op de webiste www.oom-dik.nl   

 
Samen maken we er een mooie zomer van! Voor de kinderen en voor onszelf. Maak nu de Oom Dik 
of Tante Ger in jezelf wakker!  
 
Dit is een project van Vreedzaam Amsterdam Oost en Stichting Praat 

 

 
 
Ter info, onze meest recente nieuwsbrief: klik hier 
Aanmelden voor de nieuwsbrief? klik hier 
 
Ondersteuning en fotografie Vreedzaam Oost 
06-41010033 
fleur@vreedzaam-oost.amsterdam 
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Stadspasregeling  
vrijwillige ouderbijdrage  
schooljaar 2020 - 2021 
 

Het komende schooljaar is het voor houders van de stadspas weer mogelijk om via de stadspas van 
de leerling de ouderbijdrage te betalen.  
Na de zomervakantie zullen wij u verder informeren over de mogelijkheden en werkwijze om de 
ouderbijdrage met de stadspas van de leerling te betalen.  
 
 
Zomer Kunst Kamp of Zomer Kunst Workshops 
 
Gedurende alle weken van de zomervakantie 2020 kunnen kinderen tussen de 6 en 15 jaar 
deelnemen aan verschillende kunstactiviteiten waarin zij onder leiding van een professionele 
kunstdocent samenwerken bij de Kinderakademie van Ateliers Westerdok in Amsterdam.  Er is keuze 
tussen een Zomer Kunst Kamp van 2,5 dag of voor een Zomer Kunst Workshops van een halve dag. Er 
kunnen ook combinaties van het aanbod gemaakt worden, zodat je een eigen zomerprogramma kunt 
samenstellen. 
 
In een Zomer Kunst Kamp kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar een halve week deelnemen aan 
een groter project waarin zij onder leiding van een professionele kunstdocent samenwerken. Ieder 
kamp heeft een specifiek project met een eigen thema. Kinderen doorlopen als groep gedurende het 
kamp het gehele creatieproces, van idee, tot schets, tot uitvoering en presentatie. 
  
In een Zomer Kunst Workshop kunnen kinderen tussen de 6 en 15 jaar deelnemen aan één of 
meerdere workshops van 2,5 uur per workshop op een ochtend of middag. Er is mogelijkheid tot 
overblijf. 
  
 
Het gehele aanbod van de Zomerkunstactiviteiten is te vinden op:  
https://www.kinderakademie.nl/zomervakantie-2020-kinderen-jongeren-kunst-activiteiten/ 
  
Een Zomer Kunst Workshop van 2,5 uur is 45 euro per workshop.  
Een Zomer Kunst Kamp van 2,5 dagen is 250 euro per week 
  
Kinderen in bezit van een stadspas met een geldige actie worden deels gesubsidieerd door de 
Gemeente Amsterdam. Er zijn 2 acties die ingezet kunnen worden: 
Actie 1: 4 Zomer Kunst Workshops a 2,5 uur naar keuze (met mogelijkheid tot overblijf bij 2 
workshops op 1 dag) voor 5 euro 
Actie 2: 1 Zomer Kunst Kamp van 2,5 dagen voor 10 euro 
  
adres: Ateliers Westerdok 
Westerdok 318 
1013 BH Amsterdam 
0031-(0)20-4210151 
www.kinderakademie.nl 
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ZOMERnieuws van de Ouder- en KindAdviseur Rosa Reitsma 
Jullie kunnen bij mij terecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.  
Bel, app of mail mij  r.reitsma@oktamsterdam.nl / 06 40817036 
 
 
 

MIDZOMERMOKUM – zomerprogramma special in Amsterdam 

 

 
Speciaal in verband met Corona heeft de gemeente het reguliere zomerprogramma uitgebreid. 
Hierdoor zijn er deze zomer volop activiteiten in de stad, voor alle kinderen en jongeren, en speciaal 
voor hen die wel wat extra kunnen gebruiken. 
Kijk op Website midzomermokum voor een mooi gevarieerd en uitgebreid zomerprogramma. Je 
vindt hier zowel informatie over het aanbod van de zomerscholen als allerlei andere activiteiten. Er 
zit vast iets bij, dus bekijk het programma en meld je aan.   

 

KIES – voor Kinderen In Een Echtscheiding, groep 3 t/m groep 8 

 
Woensdag 26 augustus start de KIES training op IJburg.  
Locatie: OKT IJburg, Pampuslaan 26.  
Aanvang: 15.30u-17u.  
Het zijn 6 wekelijkse bijeenkomsten.  
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 juli a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl 
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Vervolg KIES training 
KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de scheiding is hen immers overkomen. KIES 

geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving samen met andere kinderen stil 

te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds 

meemaken. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak 

hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en 

vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van 

gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.  

 

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle 

kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. Na 

KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich 

zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan voor 

hen best haalbare mogelijkheden. 

 
 
 

Zwemt je kind voor zijn A- diploma via het sportfonds. Lees dit dan! 
 

 
 
Neem contact met mij op voor de aanmelding 

 

 

 

Beste intermediair, 

 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat kinderen de afgelopen maanden een behoorlijke 

achterstand hebben opgelopen met diplomazwemmen. Ook ondervinden 

zwemaanbieders momenteel nog problemen bij het opstarten van alle zwemklassen door 

adviezen van het RIVM en maatregelen van de overheid. Dit leidt tot nog meer vertraging 

in het behalen van een zwemdiploma. 

 

De gemeente Amsterdam heeft daarom recent besloten dat er in de hele vakantie gratis 

zwemlessen worden aangeboden op vijf verschillende locaties. We verzoeken jou 

vriendelijk dat je de kinderen die via jou bij Jeugdfonds Sport Amsterdam zwemmen, 

hiervan op de hoogte brengt. Het is van groot belang dat zij niet achter raken met de 

zwemlessen en daarnaast ook leuk om in de zomer te kunnen blijven zwemmen. Het 

aantal zwemplekken is beperkt, ouders dienen om deze reden zo snel mogelijk hun 

kinderen in te schrijven. 

 

De belangrijkste punten op een rij: 

• er kan enkel worden deelgenomen als het A-diploma nog niet is behaald 

• er kan NIET worden deelgenomen als het kind bezig is met B- of C diploma 

• deelname staat open voor kinderen vanaf groep 4 van schooljaar 

2019/2020, geboren in 2012 of eerder 

• Inschrijving is voor een gehele week. 

• aanmelden is verplicht en gebeurt via deze link of onderstaande button 
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Sportfonds aanvragen  
 
Het is weer tijd om sportfonds aan te vragen voor uw kinderen. Dat kunt u zelf doen via: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport 
 Òf  Stichting ‘Samen is niet alleen’ inschakelen via: https://www.stichtingsina.nl 
 
Ook kan je mij (OKA – Rosa Reitsma) bellen of mailen, dan vul ik de aanvraag direct voor jullie in. Wat 
je bij de hand moet hebben is het volgende:  
- stadspas ( van het kind/de kinderen) of bewijs van inkomen,  
- de naam van de sportclub waar uw kind naar toe wil en  
- de hoogte van de contributie ( wat kost het).  
- van wanneer tot wanneer het sportseizoen loopt.  

 
 

Problemen of spanningen?  
Het thuisonderwijs én het organiseren van eigen werk is bij veel mensen best goed gegaan, maar was 
soms ook moeilijk. Soms werden de kinderen druk en boos en misten zij de structuur van school en 
de omgang met vriendjes/vriendinnetjes. Hierdoor konden ouders veel spanning ervaren.  
In de afgelopen periode heb ik diverse ouders en kinderen (video)bellend ondersteund.  
 
Ik heb gemerkt dat de financiële druk bij een aantal mensen wat toeneemt. Werk is stil komen te 
liggen, minder inkomsten en mensen ervaren hier o.a. stress door.  
En zo kunnen er misschien in uw situatie nog meer of andere dingen zijn waardoor stress toeneemt.  

Blijf er niet alleen mee rondlopen, vraag op tijd hulp.  

 

Als u niet weet waar u moet zijn, neem dan contact op met Rosa, dan kijkt en zoekt zij met u mee. 

r.reitsma@oktamsterdam.nl / 06-40817036 

Werkdagen: maandag (oneven weken) dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 
 
Namens het Ouder- en Kindteam wensen we jullie een fijne vakantietijd,   
 
Rosa Reitsma 
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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.    

 

 
Tot slot: 

 
 
Vakanties schooljaar 2021 - 2021 
 
Herfstvakantie    12 oktober 2020 - 18 oktober 2020 
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    maandag 14 september 2020 
School tot 12:00 uur  vrijdag 18 december 2020 
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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