
            

Maart 2018                                                                                                                     

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:  

- Woensdag 7/8 maart: Oudercontact 

- Woensdag 28 maart: Paasontbijt 

- Donderdag 29 maart: Studiedag. Kinderen zijn vrij. 

- Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april: Goede vrijdag en 2de paasdag. Kinderen zijn vrij. 

Woensdag 14 maart: Staking!  Let op! Unit 3 en unit 7 kinderen vrij.  

Unit 5: Alle kinderen naar school. 

                                                                                                                                                 

Oudercontact 7 en 8 maart 
Aanstaande woensdag en donderdag zijn de 
oudercontactdagen. We zullen de ontwikkeling van de 
kinderen met u bespreken. De ouderavond heeft een 
verplicht karakter. We gaan ervan uit dat alle ouders voor 
deze gesprekken komen. U kunt ook meteen de 
ouderenquête op school invullen. Dit kan in unit 7 bij het 
computereiland. Er zullen medewerkers aanwezig zijn om 
u eventueel te helpen wanneer nodig. Wanneer u een mail 
heeft ontvangen met inlog gegevens, kunt u zelf inloggen. 
Heeft u de gegevens op papier ontvangen, dan moet u dit 
meenemen om in te kunnen loggen op school. 
 

Boomplantdag 14 maart unit 5 
Op 14 maart is georganiseerd dat de kinderen uit unit 5 
mee mogen doen aan de nationale boomplantdag. Dit 
wordt georganiseerd door Nationale Boomfeestdag. Het 
doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen 
van groep 6 (9 en 10 jaar) meer inzicht, kennis en begrip 
voor bomen bij te brengen. Het streven is om elk kind in 
zijn of haar basisschooltijd minimaal één eigen boom te 
laten planten (ieder kind een boom).  

 
Omdat dit vaak de eerste natuurervaring is, wordt dit nooit 
meer vergeten. En als kinderen eenmaal enthousiast zijn 
gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij 
deze kennis vroeger of later ook weer overbrengen op 
ouders of andere opvoeders. De kinderen worden gehaald 
en gebracht door Staatsbosbeheer en het is onder 
schooltijd. 

 Staking 14 maart 
Volgende week woensdag 14 maart is er een staking 
aangekondigd door de vakbonden voor de Provincie 
Flevoland.  
Binnen de Watertuin gaan ook een groot aantal 
personeelsleden staken. We hebben dan ook 
besloten om Unit 3 en Unit 7 te sluiten op die dag. 
De kinderen uit deze units zijn deze dag vrij. 
Unit 5 is die dag uitgenodigd door Staatsbosbeheer om 
mee te doen aan de boomplantdag. We hebben 
besloten dat we hier wel naar toe gaan met de 
collega's die niet staken. Dus alle kinderen van Unit 5 
zijn die dag gewoon welkom op school en zullen door 
Staatsbosheer worden opgehaald om mee te doen met 
de boomplantdag. 
 

Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen.  
 
Tijdens de studiedag van 26 april gaan we met het 
team onze visie weer herijken. Dat wil zeggen dat we 
met alle werknemers op de Watertuin de visie die we 
als Watertuin hebben opnieuw gaan bekijken en 
eventueel aanpassen. We zullen ook stil staan bij de 
waarden en gedragsregels die gelden op de Watertuin. 
We zullen ook bekijken hoe we de waarden van PBS: 
respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier in 
de visie mee gaan nemen. Hieronder een indicatie hoe 
de visie vertaald was. 

 
Wij zullen u na afloop op de hoogte houden van 
eventuele veranderingen of aanpassingen. 
 



Intraverte op de Watertuin 
Intraverte start per februari met begeleiding van kinderen 
met motorische en/of sociaal emotionele hulpvragen op 
SBO De Watertuin. Intraverte biedt begeleiding aan 
kinderen, waarbij het doel en middel is: bewegen. Tijdens 
de begeleiding worden er situaties gecreëerd waarin een 
kind de mogelijkheid krijgt om te oefenen en vervolgens 
het geoefende leert toepassen in het dagelijkse doen en 
laten. Voor meer informatie zie bijlage. 
 

Belletje trekken  

We hebben voor de vakantie meerdere klachten 
ontvangen van bewoners uit de wijk. Het gaat om de 
kinderen die met de bus of met de fiets naar school 
komen. Er wordt bij de buurtbewoners vaak belletje 
getrokken. We weten niet om welke kinderen het gaat, 
maar als uw kind met de bus of fiets gaat, wilt u met hem 
of haar het gesprek aan over de overlast die veroorzaakt 
wordt?  

 
Paasontbijt 28 maart 
Op 28 maart hebben we een paasontbijt. Dat wil zeggen 
dat de kinderen in de ochtend op school samen gaan 
ontbijten. De kinderen moeten dan zelf zorgen voor een 
bord, bestek en een beker. De school verzorgt het ontbijt 
en zorgt dat er genoeg is voor de kinderen om te eten.  

 
 
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. 
 
 
 
 

Voorstelling Kunstlinie 
Afgelopen maandag hebben de groepen 8 geoefend 
aan de voorstelling in de Kunstlinie. Ze hebben 
gewerkt aan dans, toneel, bouw en aan kunst. Het was 
heel hard werken voor de kinderen, die vaak moesten 
repeteren om de voorstelling tot een succes te maken. 
De kinderen hebben hun werkjes of opvoering getoond 
aan ouders die waren komen kijken. Ze verrasten de 
ouders aan het eind nog met een flashmob toen 
ouders dachten dat ze naar huis konden. De kinderen 
hebben er met veel plezier aan gewerkt! 

 

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. 

 
Ouderbijdrage  
We hebben van verschillende ouders al de 
ouderbijdrage binnen. De ouderbijdrage wordt onder 
andere gebruikt om feesten en activiteiten te kunnen 
organiseren. Wanneer u nog niet heeft betaald willen 
wij u verzoeken om dit alsnog te doen. U krijgt deze 
week, wanneer er niet betaald is een brief mee na 
de oudergesprekken. 
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.  
 

 
 

   

   

 

  

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

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  31 augustus 

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.  

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 

 


