
            

December  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 2 december: Viering Sinterklaas. Vanaf 12.30 zijn de kinderen vrij. De bus rijdt niet!! 

- Maandag 5 december: Rooster vrije dag. Kinderen zijn vrij. 

- Woensdag 21 december: Kerstdiner. 

- Vrijdag 23 december: Kinderen vanaf 12.30 vrij. 

- Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 

Let op! 

Vrijdag 2 december: Viering Sinterklaas. Kinderen 12.30 vrij en 

leerlingvervoer rijdt niet. Dus zelf de kinderen ophalen! 

                                                                                                                                                 

Jeugdsportfonds Almere 
Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het 
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en 
jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid 
te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen 
betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in 
bepaalde gevallen de sportattributen. In 2015 heeft het 
Jeugdsportfonds 42.813 kinderen een sportkans 
geboden. 

   
Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/ 

 
Kerstdiner woensdag 21 december 
Woensdag 21 december hebben we alweer het 
kerstdiner op De Watertuin. Wij hopen dat alle ouders 
weer allemaal lekkere dingen maken voor een heerlijk 
diner. Voor de ouders hebben we in de middenruimte 
iets gezelligs georganiseerd met een klein hapje en een 
drankje. We hebben ook een Rad van Fortuin met leuke 
prijzen. U krijgt hierover nog verdere informatie.  
Vrijdag 26 december begint de vakantie en zijn de 
kinderen om 12.30 vrij. Houdt u er rekening mee dat er 
geen leerlingenvervoer is. 

 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 hebben en lootje 
getrokken voor het Sinterklaasfeest. Het cadeau moet 
op een leuke manier versierd worden als surprise. Wilt u 
erop letten dat uw kind een surprise maakt en een 
gedicht? Vanaf 28 november kunnen de surprises 
ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.  

 

Ouderbijdrage  
Op dit moment hebben maar 35 ouders de 
ouderbijdrage betaald! 
Als school zijn wij 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 ouderbijdrage en 
de naam van uw kind en groep. Wilt u een regeling 
om het bedrag in delen te betalen, dan kunt u dit bij 
de administratie aangegeven. 

https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/


Afscheid juf Carla 
Na 18 jaar les te hebben gegeven op De Watertuin, 
heeft juf Carla besloten te stoppen met haar 
werkzaamheden op de Watertuin. Ze heeft een baan bij 
Passend Onderwijs gevonden. Wij zullen de inzet en 
deskundigheid van deze ervaren juf erg missen en 
wensen haar veel succes bij Passend Onderwijs. Vrijdag 
2 december is juf Carla voor het laatst in de groep om 
Sinterklaas te vieren met de kinderen. 

  
Bedankt juf Carla namens alle kinderen op de Watertuin. 

 
Juf Mariska 
Vanaf 1 december komt juf Mariska ons team 
versterken. Ze zal in eerste instantie de vervanging op 
school gaan doen. Op de vrijdag staat ze vast voor de 
groep van Salamander. Wij wensen juf Mariska veel 
plezier met onze kinderen op de Watertuin. 

 
Eerste bijeenkomst Leerlingenraad 
Vrijdag 22 november heeft de leerlingenraad voor het 
eerst vergaderd. De kinderen waren erg enthousiast en 
vol met ideeën. De tijd ging zo snel dat niet alle 
agendapunten besproken zijn. Er wordt een extra 
vergadering gepland om de agendapunten helemaal 
door te nemen. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkeling van de leerlingenraad. 

 
 
 

De Watertuin website en de Facebook pagina 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en 
ontwikkelingen op de Watertuin? 
Bezoek dan ook eens onze website 
http://www.watertuin.asg-almere.nl/ en/of de SBO De 
Watertuin Facebook pagina. 
Hierop plaatsen wij geregeld foto’s en verhalen van 
leuke activiteiten die op de Watertuin ondernomen 
worden. 
 

Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen.  
 
-studievaardigheden 
Studievaardigheden worden voor kinderen steeds 
belangrijker. Vandaar dat dit een apart onderdeel is van 
de Cito-eindtoets. Daarom zal dit schooljaar, 2016-2017, 
BLITS ingezet worden in de eindgroepen. Ook zal er 
een pilot gedraaid worden in de groepen 6 en 7. BLITS 
is een complete methode voor Studievaardigheden. 
Met BLITS leren de kinderen het lezen, begrijpen en 
verwerken van allerlei informatiebronnen: teksten, 
kaarten, tabellen en grafieken. 
Zo hopen we kinderen ook beter voor te bereiden op het 
V.O.  
 

Ouderraad 
6 december gaat de ouderraad aan de slag met het 
versieren van het gebouw. We hebben nog hulp nodig 
en zouden het erg fijn vinden wanneer u kunt helpen 
met versieren. U kunt zich opgeven bij Laura van der 
Heide(adjunct-directeur) (of gewoon komen mag ook) 

 
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.  

 
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 
 

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?  
 
 

 

 

 

http://www.watertuin.asg-almere.nl/
http://www.watertuin.asg-almere.nl/
http://www.watertuin.asg-almere.nl/
mailto:ziektemelding@watertuin.asg-almere.nl
mailto:ziektemelding@watertuin.asg-almere.nl


 

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 

 


