
            

Oktober 2017                                                                                                                     

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

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

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

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- 3 oktober: start kinderboekenweek 

- 4 oktober: sponsorloop 

- 4 oktober: start Jumbo Actie  

- 5 oktober: staking onderwijs 

- 11 oktober: start pilot sporten na school (na aanmelden en alleen voor unit 7) 

- 23 t/m 27 oktober: herfstvakantie 

- 30 oktober: studiedag 

- 1 november: voorlichtingsochtend, thema: leesplezier  

Extra aandacht gevraagd voor betaling van de ouderbijdrage! Hiermee kunnen wij de leuke activiteiten voor uw 

kind blijven organiseren. 

 
                                                                                                                                                 

Kinderboekenweek 
Het thema voor de Kinderboekenweek 2017 is 
"Gruwelijk eng”. De school zal mede door hulp van 
ouders in dit thema gezellig aangekleed worden. 
 

 
Dinsdag vond de opening op De Watertuin centraal 
plaats. Er was een voorstelling van de schoolgoochelaar 
in de middenruimte waar alle kinderen van konden 
genieten. Volgende week maken we een tentoonstelling 
van griezelknutsels. Deze worden neergezet of 
opgehangen (in de boom) in de middenruimte. Op vrijdag 
13 oktober kunnen de kinderen met hun groep de 
tentoonstelling bezoeken. 

 

 Sponsorloop 
We hebben een sponsorloop georganiseerd om mooie 
nieuwe materialen voor op het plein aan te kunnen 
schaffen en om het speelplein op te knappen. We 
hebben op het plein hardgelopen met alle groepen. De 
kinderen waren enthousiast en we waren blij dat er veel 
ouders waren komen kijken en om aan te moedigen. 
We hebben nu al van veel kinderen sponsorgeld binnen 
en we hopen dat komende dagen er veel meer 
binnenkomt! We houden u op de hoogte van het bedrag 
dat wordt opgehaald. 

   
Op het plein zullen er meer speelplekken gemaakt 
worden, zodat de kinderen gestimuleerd worden om te 
spelen. 
 

Staking 
Op donderdag 5 oktober 2017 stond de landelijke 
staking gepland. Ook onze school én alle  andere 
scholen van de ASG deden aan deze stakingsdag mee. 
De leerkrachten zijn met de bus, trein, auto richting de 
Manifestatie in Den Haag gegaan om hun stem te laten 
horen. Er waren 60.000 leerkrachten bijeengekomen   
en er waren verschillende ministers aanwezig om ook 
hun steun te betuigen. We hopen dat door deze staking 
de boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en 
minder werkdruk overgebracht is. 



Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen. 
 
We geven in de groep gedragslessen en welk gedrag we 
verwachten van kinderen in de ruimtes op school. Enkele 
gedragslessen die aan bod zijn gekomen afgelopen 
weken: 

- Loop rustig binnen 
- Kom rustig de klas binnen 
- Wees aardig en beleefd 
- Speel en deel samen 
- Hang je jas en tas op 

Alle leerkrachten geven deze lessen, zodat de kinderen 
weten wat van ze verwacht wordt. 

 
Evaluatie algemene ouderavond 12 september 
Dinsdag 12 september om 19.00 uur was de 
algemene ouderavond. We waren blij verrast zoveel 
ouders te mogen ontvangen. Er moesten nog gauw 
stoelen bijgeplaatst worden en sommige ouders bleven 
aan de zijkant staan en luisterden mee. We hebben ook 
de lootjes getrokken en 2 ouders konden wij blij maken 
met een Rituals pakket.  

 
We hadden aandacht besteed aan PBS op de Watertuin. 
We stonden stil bij de onderwerpen:  
- Respectweek 
- Stop, loop, praat (pestpreventie) 
                

Schoolfruit 
Goed nieuws! Onze school is één van de 2971 
basisscholen die mag meedoen aan EU-Schoolfruit. 
Vanaf 13 november zullen we fruit op school krijgen en 
kunnen de kinderen extra smullen van fruit op school. 

 
Tips voor thuis: 
1. Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in de yoghurt, 
komkommer op brood, groentesoep bij de maaltijd en 
aardbeien door het toetje!  
2. Leg fruit en groente in het zicht en eet er zelf ook van 
natuurlijk! 
 3. Altijd van alles proeven. Maak er een feestje van! 
Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft.  
4. Koken en boodschappen doen kan ook samen met uw 
kind. Dan kan het kind meedenken over gezonde en 
lekkere gerechten.  
5. Als groente en fruit eten normaal is, dan is een koekje 
of snoepje af en toe geen probleem 

Jumboactie 
Van woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 21 
november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten 
weer gespaard worden voor basisscholen! Samen 
met familie en vrienden kunnen onze klanten sparen 
voor spel- en leermaterialen voor de basisschool van 
hun kinderen. 
 
Op deze website kun je heel eenvoudig jouw 
schoolpunten toewijzen aan een deelnemende 
basisschool. Iedere school heeft haar spaardoelen 
aangegeven. Help jij dit schooljaar mee ons 
spaardoelen te realiseren? Voor sparen kan je naar: 
 
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/school-
speciaal-basisonderwijs-de-watertuin-i/ 
U kunt de code ook op school in de box bij unit 5 
doen! Dan activeren wij het zelf. Bedankt voor het 
meehelpen! 

 
 

De Week Van Respect 
18 september zijn we gestart met De Week Van 
Respect. Doel was om de kinderen het verschil tussen 
respectvol en respectloos te leren. Er werden PBS-
gedragslessen gegeven rondom het onderwerp respect. 
Er waren posters opgehangen rondom respect. Elke 
klas had een respect-vaantje. De kinderen mochten bij 
respectvol gedrag het vaantje bij een kind op de tafel 
zetten. 

 
In de middenruimte was de boom omgetoverd tot een 
respectboom. Elk kind kreeg een blaadje met op de 
voorkant het respectteken. Op de achterkant kon het 
kind iets tekenen en/of schrijven over het thema 
respect. De kinderen mochten hun respectboodschap in 
de respectboom hangen.  
In elke unit was er een “muur van respect” waar de klas 
iets mocht ophangen als ze een werkje gemaakt 
hadden.  
Alle groepen waren enthousiast bezig en de kinderen 
hebben veel meegekregen van respect. 



Sporten Op de Watertuin! 
Wij zijn heel blij om te kunnen mededelen dat wij elke 
woensdag vanaf 11 oktober na school sport aan 
kinderen aanbieden.  
Vanuit de droomspeelbus is er een medewerker, die elke 
woensdag van 12.45-13.45 aanwezig is om diverse 
sporten met de kinderen te beoefenen. U kunt als ouder 
uw kind inschrijven om deel te nemen. U ontvangt een 
aanmeldingsformulier en het kan ingeleverd worden bij 
de leerkracht. 
We draaien een pilot met Unit 7. Wanneer dit 
succesvol blijkt, dan zullen de kinderen uit de andere 
units ook benaderd worden. 
 

 
 
Ouderbijdrage  
Tijdens de algemene ouderavond waren er gelukkig 
ouders, die alvast de ouderbijdrage hebben betaald! 
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.  
U kunt het bij de administratie contant betalen. Daar 
kunt u ook een regeling treffen om het in delen te 
betalen als het in 1 keer niet uitkomt. 

 
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.nl  of mailen naar: 
ziektemelding@watertuin.asg.nl  U mag ook een bericht 
doen via DigiDUIF. Vanaf 08.00 uur is de school 
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is  036-
5333548 

 
Halen en brengen 
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 is bestemd voor de schoolbussen en 
daarmee verboden voor particuliere auto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopochtend 1 november: leesconsulent 
De leesconsulent is de vertegenwoordiger van de 
bibliotheek in de basisschool. De leesconsulent heeft 
grote affiniteit met onderwijs, leesbevordering en 
kinderen. Hij geeft informatie rond leesbevordering van 
uw kind.  
De leesconsulent van de bibliotheek heeft de 
ouderochtend op de Watertuin ingepland op  
1 november 
Tijd: inloop vanaf half 9. Van 9.00 tot 10.00 

 
Pluis ouder 
In het verleden ging de ouderraad na elke vakantie de  
klassen langs om bij de kinderen op luizen en neten 
te controleren. Helaas hebben we te weinig OR-leden 
om dit nog te kunnen doen voor de hele school. Dit jaar 
zal er voor elke klas een pluisouder komen. Wanneer u 
dit wilt doen, kunt u zich opgeven bij de leerkracht. Het 
kan zijn dat u benaderd wordt door de leerkracht. Wij 
kunnen uw hulp hard gebruiken. 

 
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. 
 

   

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


Vakanties 

Maandag t/m vrijdag 23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 25 december t/m  5 januari Kerstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 
Vrijdag en maandag 30 maart en 2 april Goede vrijdag en 2e Paasdag 
Vrijdag  
Maandag t/m vrijdag 
Maandag 
Maandag t/m vrijdag 

27 april  
30 april t/m 11 mei  
21 mei 
23 juli t/m 3 september 

Koningsdag 
Meivakantie 
2e Pinksterdag 
zomervakantie 

   
 

 

Roostervrije dagen en studiedagen 

Voor alle groepen zijn dit jaar 4 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 kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.  

maandag 30 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

dinsdag 05 december studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag   02 februari roostervrij alle leerlingen vrij 

Maandag  05 februari roostervrij alle leerlingen vrij 

Donderdag 29 maart studiedag alle leerlingen vrij 

Donderdag 26 april studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag  15 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Maandag 18 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

 


