
            

December 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:  

- Dinsdag 5 december: Studiedag (kinderen zijn vrij) 

- Woensdag 20 december: Kerstdiner 

- Vrijdag 22 december: Kinderen zijn om 12.30 uit 

- 25 dec-05 jan: Kerstvakantie 

Let op! Maandag 4 december zijn de kinderen 12:30 vrij. Houdt u er rekening mee dat er geen 

leerlingenvervoer is en u uw kind ophaalt. 

                                                                                                                                                 

Herdenking meester Henk 
Na het verdrietige nieuws over meester Henk hebben 
we op school hele lieve reacties gehad van kinderen en 
ouders. Meester Henk heeft hier gewerkt vanaf 1994. 
De school heette toen De Haven. Meester Henk heeft in 
de boven- en middenbouw gewerkt. Hij hield ervan na 
een week hard werken gezellig met de collega’s bij te 
kletsen op de vrijdagmiddag. Wij zijn zeer verdrietig dat 
hij niet meer in ons midden is. We hebben met de 
Watertuin een prachtige herdenking gehouden voor 
meester Henk. Wij zijn met de hele school op het plein 
bij elkaar gekomen en geluisterd naar een favoriet 
gedicht van meester Henk en daarna hebben we witte 
ballonnen opgelaten met alle kinderen en collega’s. 
Ouders en kinderen hebben gelegenheid gehad om in 
het condoleance boek te schrijven. Wij willen jullie 
nogmaals bedanken voor alle mooie en 
hartverwarmende woorden en jullie betrokkenheid. 
 

 
Gedenkplek meester Henk 

 Ziekte vervanging groepen 
U zult van uw kind al gehoord hebben dat ze verdeeld 
zijn geweest of dat er verdeelkinderen in hun groep 
waren. Helaas kunnen we op dit moment bij ziekte van 
een leerkracht niet altijd een vervanging regelen. Dit 
betekent dat de kinderen verdeeld worden in de overige 
groepen. Het komt ook voor dat we een Digiduif sturen 
met het verzoek om kinderen thuis te houden. Wanneer 
dit niet lukt vangen we de kinderen altijd op school op en 
worden ze verdeeld. 
 

Mogelijke staking 12 december 
Zoals u misschien in het nieuws gehoord of gelezen 
heeft waren er op de stakingsdag van 5 oktober meer 
dan 60.000 onderwijsmensen in Den Haag. Hierna zijn 
er vele gesprekken geweest door de vakbonden met de 
minister. Tot op dit moment wordt er niet tegemoet 
gekomen aan de eisen die de vakbonden stellen. Er is 
een nieuwe stakingsdag aangekondigd op dinsdag 12 
december. Wilt u er alvast rekening mee houden dat 
op deze dag de school dicht is en de 
personeelsleden staken. Zie als bijlage de reactie van 
het bestuur. 
 

Afscheid juf judith  
We hebben afgelopen maand afscheid genomen van juf 
Judith uit de groep Libel. Juf Judith had zich 
gespecialiseerd in de praktijkgroepen en wist de leukste 
activiteiten met kinderen te doen om ze op hun eigen 
wijze te laten ontwikkelen. We zullen de expertise van 
Juf Judith missen. We wensen haar veel succes op haar 
nieuwe school. 
 

Afscheid juf Leonie 
We hebben afgelopen maand ook afscheid genomen 
van juf Leonie uit de groep Libel. Juf Leonie heeft met 
veel plezier jarenlang op de Watertuin gewerkt en was 
opzoek naar een nieuwe uitdaging. Juf Leonie stond ook 
voor een praktijkgroep. We zullen haar warmte voor de 
kinderen missen. We wensen juf Leonie veel succes op 
haar nieuwe school. 



Kerstdiner woensdag 20 december 
Woensdag 20 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 22 december begint de vakantie en zijn de 
kinderen om 12.30 vrij. Houdt u er rekening mee dat er 
geen leerlingenvervoer is. 

 
Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de 
sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van 
een uitkering, in de schuldsanering zitten of een 
inkomen hebben onder het sociaal minimum. U wilt niet 
dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met 
sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het 
Jeugdsportfonds kan helpen met een bijdrage in de 
contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen 
Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee ook de 
aanvragen voor het nieuwe seizoen. Dit jaar hebben het 
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Almere 
2.200 aanvragen goedgekeurd.  

 
Sinds begin dit jaar is het mogelijk om via het 
Jeugdsportfonds Almere ook een aanvraag te doen 
voor zwemles A. Dit kan onder andere bij de 
Watervrienden, Optisport, Aquayara en van Rheenen 
sport in de diverse zwembaden in Almere. 
 

Buiten speelmaterialen 

We hebben voor het buitenspelen nieuw speelmateriaal 
aangeschaft. Alle speelmaterialen zijn in bakken gedaan 
en elke week mogen de groepen een bak met daarin 
speelmaterialen lenen. Ze zijn verantwoordelijk als 
groep om de bakken netjes te houden en het netjes in te 
leveren. Ze mogen dan weer en ander bak met spellen 
lenen. Ook zijn er voor Unit 7 stuntstepjes aangeschaft.  
Heel bijzonder is de aanschaf van een 4 tal SWINXS 
spelcomputers. Met de spelcomputers kunnen groepen 
kinderen samen actieve spellen spelen. Tevens kunnen 
deze worden ingezet voor educatieve doeleinde. 
 

  
        

Voorstelling  
Donderdag 21 december om 09.30 uur is er een 
voorstelling van Tique op de Watertuin. 
Het blauwe mannetje Tique werd winnaar van het 
Nederlandse TV-programma Popster. Sindsdien is 
Tique een echte wereldreiziger, die niet alleen te zien 
was in theaters en op scholen in Nederland, maar ook 
op theaterfestivals in Frankrijk, Duitsland, 
Turkije en België. 

 
In een verbluffend samenspel weten de speelsters van 
Theater Tique het elastische mannetje Tique zo te 
bewegen dat je je vanaf het eerste moment in zijn 
wereld verplaatst en met hem meeleeft. De speelsters 
zijn interactief met elkaar en met de kinderen en de 
avonturen van Tique worden vol spanning, humor en 
emotie gebracht. We gaan ervan uit dat de kinderen 
hiervan zullen genieten! 
 

Surprises met Sinterklaas 
4 december komt de Sint op de Watertuin langs. We 
zullen met alle kinderen hem weer opwachten op het 
plein. Dat wordt een dag met verschillende gezellige 
activiteiten. We willen u attent maken op het feit dat alle 
groepen 6 t/m 8 meedoen met de surprises. We 
verwachten van de surprises dat kinderen er ook iets 
moois van maken. Kunt u ze ermee op weg helpen? 

 
 
Halen en brengen 
De blaadjes vallen van de bomen en dus worden meer 
kinderen gebracht met de auto….  
We zien dat er nog steeds ouders bij de ingang van unit 
7 in de buslus parkeren of stilstaan. De buslus is 
bestemd voor de schoolbussen en daarmee 
verboden voor particuliere auto’s. Wij vragen u 
hiermee rekening te houden en uw auto niet in de 
lus te parkeren. Het kan zijn dat u door een 
medewerker van de Watertuin aangesproken wordt om 
op een andere plek stil te staan. 

 
 

https://jeugdcultuurfonds.us13.list-manage.com/track/click?u=a725fef8477288e6fbdae5b21&id=757d042d58&e=040067cda7
https://jeugdcultuurfonds.us13.list-manage.com/track/click?u=a725fef8477288e6fbdae5b21&id=e66dca77d2&e=040067cda7


Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen: 
 
5 december is er weer een studiedag. We hebben 
diverse workshops gepland met de leerkrachten. We 
hebben bijv. een workshop communicatie, rekenen, 
hechting, vlaggensysteem en het bespreken van de 
SOP (school ondersteuningsplan) 
Leerkrachten kunnen kiezen uit de workshops die past 
bij hun behoefte om in te ontwikkelen. We hopen er een 
leerzame dag van te maken! 
 

Voorlichting van de wijkagent 
Afgelopen week zijn onze wijkagenten de klas in 
gegaan. Ze waren in de middenbouw om voorlichting te 
geven en kinderen konden vragen aan ze stellen. Na 
afloop zijn ze naar de politieauto gaan kijken en 
mochten ze er ook even in zitten. Zowel de kinderen als 
de agenten vonden het erg leuk. Ze zullen komende 
periode ook in andere klassen voorlichting gaan geven. 
 

BHV-cursus 
Afgelopen maand hebben we met een aantal 
leerkrachten opnieuw een basiscursus gevolgd voor 
bedrijfshulpverlening. We hebben geoefend met 
reanimeren, brand blussen en het schoonvegen van het 
gebouw na een brandmelding. Gelukkig zijn we allemaal 
geslaagd! 

 

 
Pionnen uit het gebouw zijn hier gered (; 
 

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 

http://www.watertuin.asg-almere.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. Op dit moment is onze website moeilijk 
bereikbaar. Hier wordt aan gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumboactie 
We willen alle ouders hartelijk bedanken voor het 
inleveren van de bonnen voor de Jumbo Spaaractie. 
Het is nu beëindigd. De gespaarde punten worden 
momenteel omgezet in waarde cheques. De 
filiaalmanager van de meest dichtstbijzijnde Jumbo zal 
binnenkort (in de week van 11 december) contact met 
ons opnemen voor het afstemmen van het uitreik 
moment van deze waarde cheque. Nadat de cheque 
aan ons is uitgereikt, kunnen wij in januari 2018 de 
schoolartikelen bestellen. 

 
 
Ouderbijdrage  
We hebben van verschillende ouders al de 
ouderbijdrage binnen. Sinterklaas en Kerst is al over 
een maand en de ouderbijdrage wordt onder andere 
gebruikt om deze dagen feestelijk te kunnen 
organiseren. Wanneer u nog niet heeft betaald willen wij 
u verzoeken om dit alsnog te doen.  
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. 

 
 

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

 


