Poseidon post
Samen maken we het meer!

Schooljaar 2020-2021 nummer 1, 28 augustus 2020
Voor u ligt de eerste Poseidon Post nummer 1 schooljaar 2020-2021.
Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij hopen dat jullie allemaal een heerlijke vakantie gehad hebben ondanks de huidige lastige
situatie m.b.t. COVID 19.
De eerste schoolweek zit er weer op!
Kinderen waren erg blij elkaar weer te zien. Alle groepen hebben een goede eerste week met elkaar
gehad.
Het is fijn dat kinderen onderling en van leerkrachten in de school geen afstand meer hoeven
houden. Dit maakt het schoolleven binnen de school weer bijna normaal.
Vanaf volgende week vinden er online kennismakingsgesprekken plaats, zodat u kennis kunt maken
met de leerkracht(en) van uw kind. U ontvangt hierover vanuit Schoolgesprek een mail en vanaf
vrijdag 21 augustus 12.00 uur kunt u inloggen om een afspraak te maken voor het online
kennismakingsgesprek.
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Schoolnieuws

Het blijft gek dat u als ouder niet in de school mag komen en de korte contactmomenten waarop u
een kleine mededeling kan overbrengen aan de leerkracht niet meer hebt. We hebben daarom
gezocht naar een alternatief voor deze communicatie.
Wij gaan daarom op school werken met Parro! Doet u met ons mee? Parro vervangt daarbij ook
meteen klasbord, schoolgesprek (voor het inplannen van afspraken), de Poseidon-app en
waarschijnlijk ook heel veel mailtjes. Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig
en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs.
Om van start te gaan met Parro volg je de volgende stappen:

1

Accepteer de uitnodiging
U ontvangt een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van
je kind”. U bent nu toegevoegd aan de groep. Heeft u al een ParnasSysaccount (voor inloggen in het ouderportaal) dan kunt u inloggen en doorgaan
naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail
en gaat u door naar stap 2.

2

Maak je account actief
Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”.
Hiermee maakt u een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen
geldig. Als de link is verlopen, kunt u op Ilse.Vreemann@amosonderwijs.nl
een nieuwe link vragen.

3

Inloggen
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon
gebruiken door de app te downloaden in de App Store of Google Play
Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in
op talk.parro.com.

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.
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Veiligheid en verkeersituatie Franz Zieglerstraat
Veel leerlingen worden ‘s ochtends met de auto gebracht en ‘s middags met de auto
opgehaald, waardoor (zeer) gevaarlijke situaties ontstaan. Auto’s staan dubbel geparkeerd,
versperren de weg en er wordt niet uitgekeken bij het uitstappen en openen van de
autodeuren enz. Auto’s blijven ook geruime tijd in de straat staan, ondanks het geldende
stopverbod. Voor de leerlingen die op de fiets of lopend naar school komen, is dit een
vervelende en gevaarlijke situatie. Wij willen u vragen om de leerlingen met de fiets naar
school te brengen of, indien dit niet mogelijk is, buiten de Franz Zieglerstraat te parkeren.
Er zal binnenkort meer handhaving zijn om de verkeerssituatie voor school in de gaten te
houden en indien nodig te bekeuren.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen!

Oproep:
Wilt u samen met een aantal ouder(s), verzorger(s) helpen om de verkeerssituatie in de Franz
Zieglerstraat en het verkeersgedrag van ouder(s), verzorger(s) te verbeteren? Laat dit ons dan
per mail weten. Samen kunnen wij ervoor zorgen, dat de leerlingen veilig naar school kunnen.

Dichtbundels
Heeft u voor de zomervakantie dichtbundels besteld? U kunt de dichtbundels deze week en
volgende week nog ophalen (€ 15 per stuk) bij meester Frank. Op=op!

Ventilatie op school
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er op dit moment veel gesproken wordt over de ventilatie op scholen.
Wij hebben samen met de gemeente, de eigenaar en beheerder van onze gebouwen, gesproken
over de ventilatiesystemen op onze school. De systemen zijn goed en worden regelmatig
onderhouden. Op dit moment zijn er geen verdere acties nodig.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u ter informatie de schoolgids
2020-2021 van de Poseidon aan.
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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.

Nieuwsbrief gemeente Amsterdam ‘Pak je kans’
Pak je kans - hulp bij schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.
Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten
voor uw kinderen.
Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook
gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld
inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.
U krijgt € 216,- per jaar per kind op de basisschool.

Gratis laptop of tablet basisschool
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.
Aanvragen regelingen Pak je kans
U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de
website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw kind naar meer informatie
over de regelingen.
Hulp nodig bij het aanvragen
Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar de OKA (Ouder Kind adviseur) van de
Poseidon.
Folder in andere talen
Voor ouders die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen is de nieuwsbrief ‘Pak je Kans’ in
het Engels, Frans, Arabisch, Turks en Spaans. De nieuwsbrief is digitaal te downloaden.
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Sportdag Poseidon vrijdag 28 augustus
Vrijdagochtend 28 augustus is er voor de groepen 3 tot en met 7 een
sportdag in het Theo van Goghpark. Leerlingen kunnen deze dag in
sportkleding en sportschoenen naar school.
De leerlingen starten deze ochtend gewoon op school om 08.30 uur, waarna de leerlingen
gezamenlijk met de groep naar het park vertrekken.
Bewegingsonderwijs en zwemmen
Ook dit schooljaar zijn we weer veel in beweging. De aangepaste Corona-periode heeft er bij ons op
school voor gezorgd dat wij meer planmatig zijn gaan bewegen met de kinderen waar meerdere
andere scholen juist minder zijn gaan bewegen. We zijn plannen aan het maken om het buitenspelen
anders vorm te geven. Het belang voor de ontwikkeling van de kinderen is daarbij evident.
De kinderen van groepen 1/2 en groep 2/3 krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal in het
hoofdgebouw. Hun tas met korte broek, T-shirt en schoenen blijven tot de volgende vakantie op
school.
De kinderen van groep 3, groepen 4 en groep 4/5U zijn twee keer in de week, op maandag en
woensdag in de gymzaal.
De hogere groepen zijn slechts 1 keer per week in de gymzaal en dat is te weinig. Ondanks dat
inmiddels in de wet is opgenomen dat kinderen op deze leeftijd minimaal 2x per week 45 minuten
bewegingsonderwijs behoren te krijgen lukt het de gemeente Amsterdam niet om voor onze school
en de scholen om ons heen geschikte accommodaties te bouwen.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende beweging in het programma is opgenomen stellen wij alles in
het werk om dit, ondanks de tegenwerking, toch te organiseren. Mede met het oog op kunst- en
cultuureducatie krijgen verschillende groepen in de loop van het jaar dansles. Eén van de zaken waar
we direct mee starten is zwemmen voor de groepen die meer beweging kunnen gebruiken.

Zwemmen:
De kinderen van groep 4/5U en hoger gaan dit schooljaar een periode van 9 dinsdagen achter elkaar
zwemmen in het zwembad in Oost. Kinderen zonder zwemdiploma krijgen reguliere zwemlessen. De
kinderen die al een zwemdiploma hebben gaan die zwemonderdelen doen die in “reguliere”
zwemlessen niet aan bod komen. Op dit moment is het programma daarvan nog niet geheel
ingevuld, maar u kunt daarbij denken aan waterpolo, schoonspringen, snorkelen en meer. De lessen
worden gegeven door de zwemonderwijzers van het zwembad onder toeziend oog van onze
leerkrachten.
Deze lessen zijn op dinsdagmiddag van 13:00 uur tot 13:45 uur. De kinderen worden samen met de
leerkrachten opgehaald met de bus. We verwachten de zwembus rond 14:30 uur weer terug bij
school.
We starten het schooljaar met de kinderen van de groepen 8 en met een aantal kinderen van groep
7/8U. Zij hebben de komende 9 dinsdagen een zwembroek-/zwempak en een handdoek nodig.
Zodra de kinderen van de andere groepen aan de beurt zijn zal de groepsleerkracht van de
betreffende groep u op de hoogte stellen.
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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
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

12 oktober 2020 - 18 oktober 2020
21 december 2020 - 03 januari 2021
22 februari 2021 - 28 februari 2021
2 april 2021 - 5 apr 2021
26 april 2021 - 9 mei 2021
13 mei 2021 - 16 mei 2021
24 mei 2021
9 juli 2021 - 22 augustus 2021

Extra vrije dagen & Studiedagen 2020 – 2021
Studiedag
School tot 12:00 uur
Studiedag
studiedagen
studiedag
studiedagen
dag voor zomervakantie

maandag 14 september 2020
vrijdag 18 december 2020
vrijdag 19 februari 2021
maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021
dinsdag 25 mei 2021
donderdag 17 en vrijdag 18 juni 2021
vrijdag 9 juli 2021
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