
            

November  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:  

- Vrijdag 31 okt en 1 nov : Verkiezing leerlingenraad 

- 2 november: Koffie ochtend Tolk 

- 9 november: Nationale Schoolontbijt 

- Vrijdag 2 december: Viering Sinterklaas 

- 5 december: Rooster vrije dag. Kinderen zijn vrij 

UITNODIGING 

Koffieochtend woensdag 2-11-2016 

Help mijn kind praat nog niet goed. Wat nu? 

Tijd: 8.45 – 9.45 uur 

Plaats: De Watertuin 

                                                                                                                                                 

Meester Erik 
Meester Erik van de administratie is helaas langdurig 
ziek. Meester Erik deed de administratie en nam de 
telefoons aan en beantwoordde vragen die ouders 
hadden. Het betekende voor u dat wij wat moeilijker 
bereikbaar waren. Wij hebben nu meester Kiefer in 
dienst. Hij zal enkele taken van Erik overnemen. Heeft u 
vragen waar hij u niet mee kan helpen, dan kunt u bij de 
directie terecht. 

 
Leerlingenraad 
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. 

 
 
De leerlingen vanaf groep 5 kunnen zich kandidaat 
stellen. Er zal per klas een vertegenwoordiger in de 
leerlingenraad komen. De vertegenwoordigers blijven 
het gehele jaar in de leerlingenraad. De leerlingenraad 
zal met de adjunct directeur 7 keer in het jaar 
bijeenkomen om over lopende zaken op school te 
praten. 

 Kinderboekenweek 
Tijdens de kinderboekenweek stonden opa’s en oma’s 
centraal. Er waren verschillende activiteiten en 
leesbevordering was daar een hoofdthema in. Er werd 
veel in de klassen gelezen en op de gekste plekken.  

 
We merkten dat kinderen er veel plezier in hadden. Er 
zijn foto’s, tekeningen gemaakt en verhalen geschreven. 
We hebben opa’s en oma’s op bezoek gehad in de 
klassen om voor te lezen en over vroeger te vertellen. 
Wij willen bij deze alle opa’s en oma’s hartelijk danken 
voor hun komst. 
Verschillende kinderen hebben prijzen gewonnen met 
de mooiste tekeningen en verhalen. 

 

Workshop TOLK  
Woensdag 2 november hebben wij speciaal voor u een 
workshop georganiseerd. Het onderwerp is:  
Help mijn kind praat nog niet goed. Wat nu? 
U zult tijdens de workshop handvatten krijgen wat u kunt 
doen om het praten te stimuleren en u zult met andere 
ouders in gesprek gaan hierover. 

 
 
 



Sint 
Vrijdag 2 december vieren we het Sinterklaasfeest op 
school. Voor de groepen Goudvis, Maanvis, Pijlvis, 
Stekelbaars, Voorn, Forel en Karper, Libel en 
Salamander worden de cadeaus via school geregeld.  

 
De leerlingen van alle andere groepen gaan maandag 
14 november op school lootjes trekken voor het 
Sinterklaasfeest. Het cadeau moet op een leuke manier 
versierd worden als surprise. Verdere informatie volgt 
nog. 
21 oktober zal de ouderraad de algemene ruimtes alvast 
gaan versieren. Als u wilt helpen dan bent u welkom 
 

Vervanging groepen 
U zult al gemerkt hebben dat we al vroeg in het jaar 
groepen verdeeld hebben of in enkele gevallen thuis 
hebben laten blijven. Op dit moment hebben we geen 
vaste leerkracht in dienst, die leerkrachten vervangt bij 
ziekte. Per 1 december hebben wij een leerkracht 
aangenomen, die de vervanging op zich gaat nemen. 

 
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  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 
    

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. 
 

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?  
 

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 
Tijdens de studiedag van 5 oktober hebben we met alle 
groepsleerkrachten en betrokkenen besproken hoe we 
voor de kinderen herkenbare gedragsverwachtingen 
kunnen maken voor in de klas. We hebben met zijn allen 
gekeken naar onze handelen en regels in de klas. 
Daarnaast zijn er weer gedragslessen gemaakt, zodat 
alle groepsleerkrachten op een eenduidige manier 
gedrag en regels in de groep bespreekbaar maken. De 
lessen zullen met de kinderen geoefend worden en het 
juiste gedrag zal dan aan bod komen en worden 
herhaald.   

 
Nationaal schoolontbijt  
Woensdag 9 november doen we weer mee met het 
Nationale Schoolontbijt. Alle kinderen moeten dan een 
bord, beker en bestek meenemen. We hebben hier 
aandacht voor, omdat het belangrijk is dat kinderen in 
de ochtend ontbijten.  
-ontbijten geeft energie 
-ontbijten levert voedingsstoffen 
-ontbijten houdt je op gezond gewicht 
-ontbijten is lekker en gezellig 

 
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.  
 

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. 

 
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 
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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 

 


