
            

Oktober  2016                                                                                                                     

Unit 3 :  Goudvis, Maanvis, Pijlvis, Voorn, Stekelbaars, Forel, Karper 

Unit 5 :  Libel, Salamander, Kikker, Otter, Eend, 

Unit 7 :  Krab, Kreeft, Zeester, Orka, Walvishaai, Inktvis, Zeeleeuw 

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- Maandag 3 oktober: start Kinderboekenweek 

- Woensdag 5 oktober: Studiedag PBS. Alle kinderen zijn vrij. 

- Maandag 24 oktober: Studiedag rekenen en ICT. Alle kinderen zijn vrij. 

- Vrijdag 28 oktober: Verkiezing leerlingenraad 

 

                                                                                                                                                 

Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen.  
 
PBS op De Watertuin 
We hebben afgelopen weken aandacht besteed aan de 
gedragslessen. De gedragslessen worden door de 
leerkrachten voorgedaan en het goede gedrag wordt 
door de kinderen geoefend. 
 

 Loop binnen rustig (schoolbreed) 

 Kleed je om en wacht op de afgesproken plek 
(gym) 

 Ga na de bel bij het verzamelpunt staan 
(schoolbreed) 

 Wees aardig en beleefd (schoolbreed) 

 Houd handen, voeten en voorwerpen bij jezelf 
(schoolbreed) 

 Trek je schoenen uit en zet ze in de kast (gym) 

 Gebruik materialen waarvoor ze bedoeld zijn 

 Speel en deel samen 

 
De kinderen kunnen bij het laten zien van goed gedrag 
beloond worden met munten. In de klas kunnen ze de 
munten bij de leerkracht inleveren.  
Met de klas wordt besproken welke groepsbeloning de 
leerlingen willen bij een aantal verzamelde munten. 

 
 

 

 
-  Studiedag woensdag 5 oktober
Op woensdag 5 oktober a.s. is de volgende studiedag 
voor PBS op de Watertuin. We staan stil bij de volgende 
onderwerpen: 
• Waar staan wij in het PBS-proces?  

• Klasinrichting en organisatie  

• Matrix klas en lessen  

• Visualisaties klas  

• Belonen in de klas  

• Pro-actief en reactief handelen  

• Aandachtsignaal  
 
Wij zullen dan ook gedragslessen voor in de klas gaan 
maken met de leerkrachten en betrokkenen bij de 
groepen. Wij zullen u op de hoogte houden van de 
voortgang. 
 

Studiedag 24 oktober 
We zullen deze dag stil staan bij dagelijks rekenen. We 

gaan werken aan doorgaande lijn door de school met 

vertaalcirkel en wisbordjes. We houden u ervan op de 

hoogte. Vervolgens gaan we kijken hoe we met ICT 

omgaan de komende jaren. 

 

Juf Joni Osinga 
Meester Henk is op dit moment zeer langdurig wegens 
gezondheidsredenen niet in staat om voor de groep te 
staan. Gelukkig hebben wij juf Joni aangenomen. Juf 
Joni zal voor de groep staan op de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Op de woensdag staat juf Inge 
voor de groep. 
Wij wensen juf Joni en juf Inge veel succes met groep 
Krab! Het wordt vast een mooi jaar. 



Leerlingenraad 
We gaan dit jaar starten met een leerlingenraad op 
De Watertuin. 
Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk betrekken bij 
het onderwijs, zodat de leerlingen leren om op een 
interactieve manier samen te werken en te leren. 
Middels een leerlingenraad komen wij te weten wat er 
leeft onder de leerlingen. De leerlingen kunnen 
meepraten over zaken die op school spelen en ze 
kunnen nieuwe ideeën inbrengen. 

 
 
Na de herfstvakantie kunnen leerlingen vanaf groep 5 
zich kandidaat stellen. Er zal per klas een 
vertegenwoordiger in de leerlingenraad komen. De 
vertegenwoordigers blijven het gehele jaar in de 
leerlingenraad. Wij houden u op de hoogte van de 
voortgang. 
 
Ziekmelding                                           
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, wordt u verzocht 
ons dit voor 09.00 uur te melden. Wanneer uw zoon of 
dochter niet op school is zonder afmelding zullen wij na 
09.00 uur contact met u opnemen. Ziekmeldingen bij 
voorkeur  melden via de website www.watertuin.asg-
almere.nl  of mailen naar: ziektemelding@watertuin.asg-
almere.nl  U mag ook een bericht doen via DigiDUIF. 
Indien dit niet mogelijk is, kunt u ook telefonisch een 
ziekmelding doorgeven. Vanaf 08.00 uur is de school 
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is  036-
5333548 
    

Ouderbijdrage  
Als school ben je erg afhankelijk van de ouderbijdrage. 
Het bedrag is €26,00.  Van dit bedrag worden vele 
activiteiten en feesten  (o.a. Sint, Kerst, Pasen) 
georganiseerd, welke zonder uw bijdrage niet mogelijk 
zijn. Wilt u dit bedrag overmaken op rekening  NL65 
INGB 0001907713 t.n.v. ASG  inzake De Watertuin; met 
vermelding van de naam van uw kind en groep.  
Ook is het mogelijk deze bijdrage te betalen op de 
ouderavond. 
 

Tutorlezen 
We zijn vorig jaar gestart met Tutorlezen.  
Een tutor is een kind, dat andere kinderen gaat helpen 
met technisch lezen. Kinderen die goed kunnen lezen 
mogen zich bij hun juf of meester opgeven om te lezen 
met kinderen die hulp nodig hebben. Zij krijgen eerst 
een training, waardoor ze weten hoe ze moeten helpen 
en lezen met andere kinderen. We zien dat de kinderen 
erg enthousiast zijn om te lezen met een tutor en de 
leerkracht heeft meer handen in de groep, waardoor 
hij/zij zich meer individueel kinderen kan helpen. We 
gaan na de herfstvakantie  weer starten, waarbij 
kinderen getraind gaan worden om tutor te worden.  
 
 

Nablijven op school 
Sommige kinderen hebben hun werk niet af, terwijl ze dit 
wel af zouden kunnen hebben in de gestelde tijd of ze 
willen niet altijd luisteren naar de juf of meester. Omdat 
wij vinden dat kinderen zich aan de afspraken moeten 
houden, kan het zijn dat zij werk dan na schooltijd 
moeten maken. Het kan zijn dat we vanwege het gedrag 
ze ook na laten zitten. Wij kunnen dan de kinderen tot 
15 minuten na laten blijven. Als we kinderen bij 
uitzondering langer dan 15 minuten na laten blijven 
zullen we u bellen 

 
Kinderboekenweek 
Het thema voor de Kinderboekenweek 2016 is "Voor 
altijd jong". De landelijke Boekenweek gaat vooral door 
op het thema "opa en oma". Hier zullen wij ook aandacht 
aan schenken.  

 
De opening op De Watertuin vindt plaats in iedere klas 
op maandag 3 oktober. Wij maken op school een filmpje 
dat door iedereen op de zelfde dag bekeken wordt als 
start van de Kinderboekenweek. 
We hebben verschillende activiteiten die we in de 
klassen doen zoals: 
- Een wedstrijd  waarbij getekend en geschreven wordt 
om een gouden of zilveren penseel te winnen. Het 
onderwerp/de titel waarover getekend en geschreven 
wordt is: Als ik later opa/oma ben dan… 
- Per klas worden er twee tekeningen en/of twee 
verhalen ingeleverd. Die hang je op de boekenworm in 
de gang. Zo kan elke klas die al zien. 
- We hebben een leesbingo in de groepen. 

 
De boekenworm 

 
Halen en brengen van uw kind 
Er zullen komende periode extra controles op 
vrijdag uitgevoerd worden door de politie rondom de 
school. Het is zowel voor de bezoekers van de 
moskee als voor ouders van de Watertuin. De politie 
heeft zich voorgenomen om boetes uit te delen bij 
het verkeerd geparkeerd zijn. 
 
Wilt u in verband met de veiligheid van de leerlingen 
en de bereikbaarheid van school uw auto niet op de 
rijweg parkeren wanneer u uw kind komt brengen of 
halen? 
 
De buslus en de parallelweg is bestemd voor de 
schoolbussen en het is daarmee verboden voor 
particuliere auto’s om daar te parkeren. 

http://www.watertuin.asg-almere.nl/
http://www.watertuin.asg-almere.nl/


Nieuwe website 
Wij hebben een nieuwe website. De site gaat op 
maandag 10 oktober de lucht in. Deze kunt u vinden op 
www.watertuin.asg-almere.nl Op deze site vindt u alle 
belangrijke informatie over de school. Voor nog een 
korte periode wordt u van de oude site doorgelinkt naar 
de nieuwe site. Als u de oude site in uw favorieten hebt 
staan, wilt u deze dan wijzigen? 
 
De Watertuin Facebook pagina 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en 
ontwikkelingen op de Watertuin? 
Bezoek dan ook eens onze SBO De Watertuin 
Facebook pagina. 
Hierop plaatsen wij geregeld leuke activiteiten die op de 
Watertuin ondernomen worden. 
 

Ouderavond (voor)eindgroepen  
Twee weken geleden is het voorgezet onderwijs bij ons 
op school geweest. Ouders hebben informatie gekregen 
over het Praktijkonderwijs, het OPDC en het “gewone” 
voortgezet onderwijs. Een van de adviezen was bezoek 
de opendagen! 
 

Telefoonnummers 
Wij vinden goed contact tussen school en thuis 
belangrijk. Hiervoor gebruiken we digiduif. Toch kan het 
ook voorkomen dat we u graag telefonisch willen 
spreken. Wij vinden het belangrijk dat we een up-to-date 
telefoonnummer van alle ouders hebben. Wilt u als u 
een ander telefoonnummer krijgt dit doorgeven aan de 
administratie en/of de leerkracht?  
  

Ouderavond verbindingsgesprekken 
Vorige week zijn de verbindingsgesprekken geweest. De 
leerkrachten hebben deze gesprekken als erg 
waardevol ervaren. Wij hopen dat u deze ervaring deelt. 
Reactie leerkracht:” Ik heb veel informatie gehad die ik 
kan gebruiken. Eerder kreeg ik dit soms pas na 4 
maanden te horen of helemaal niet.”  “Nu heb ik sneller 
een band met mijn leerling.” 

 

 

Rooster vrije dagen en studiedagen 

Voor alle groepen zijn dit jaar 7 roostervrije dagen ingeroosterd. Een roostervrije dag wordt gereserveerd voor 

calamiteiten. Ook zijn er 4 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school. 

Let op er zijn dagen aan de vakanties gekoppeld.  

Woensdag 05 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

Maandag 24 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

Maandag 05 december  roostervrij alle leerlingen vrij 

Donderdag en vrijdag  02 en 03 februari roostervrij alle leerlingen vrij 

Vrijdag  17 februari studiedag alle leerlingen vrij 

Donderdag 13 april roostervrij alle leerlingen vrij 

Dinsdag 6 juni studiedag alle leerlingen vrij 

Woensdag 7 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Donderdag  8 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Vrijdag  9 juni  alle leerlingen vrij 

Maandag 26 juni  roostervrij alle leerlingen vrij 
    

Vakanties 

Maandag t/m vrijdag 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 26 december t/m  6 januari Kerstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 
Vrijdag en maandag 14 april en 17 april Goede vrijdag en 2

e
 Paasdag 

Maandag t/m vrijdag 
Vrijdag 
Donderdag en vrijdag 

24 t/m 28 april 
05 mei 
25 en 26 mei 

Meivakantie 
Bevrijdingsdag 
Hemelvaart 

Maandag t/m vrijdag 05 t/m 09 juni  Pinkstervakantie 
Maandag 24 juli t/m vrijdag 01 september zomervakantie 

 

http://www.watertuin.asg-almere.nl/

