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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:  

- 6 juni: Sportdag in Topsportcentrum 

- 11 t/ m 13 juni: Kamp eindgroepen 

- 14 juni: Schoolreisje 

- 15 juni en 18 juni: Roostervrije dagen: Kinderen vrij. 

- 19 juni: Start Kunst en Cultuurweken 

Let op: Oproep van de MR voor ouders van de Watertuin voor de medezeggenschapsraad! 

                                                                                                                                                 

Sportdag 6 juni 
Wij gaan ervan uit dat de kinderen op tijd bij de 
Topsportcentrum zijn. Uit ervaring weten we, dat het 
een geweldige sportdag wordt en de kinderen met 
diverse sporten in aanraking komen.  
Tijd brengen en halen: 
Om 08.45 uur worden de leerlingen verwacht bij het 
Topsportcentrum. 
Om 14.00 uur is de sportdag afgelopen en kunt u de 
kinderen ophalen. 
De ouders wachten buiten op de kinderen. 
Adres: Pierre de Coubertinlaan 4, 1362 LA Almere 

Pauzes 
We hebben 2 pauzes. Een 10-uurtje en een lunch. Wilt u 
uw kind voldoende eten en drinken meegeven.  
 

Musical/film groep 8 op 16 juli 
De groepen 8 hebben dit jaar gekozen voor een musical 
en een film. De kinderen in de groepen 8 mochten 
kiezen of ze mee wilden doen aan een film of aan de 
musical. U gaat kijken naar de voorstelling waar uw kind 
aan meedoet. De kinderen zijn al volop aan het oefenen 
in de klas. De musical- en de filmvoorstelling is op 16 juli 
gepland. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging met extra 
kaarten van uw kind. De kinderen moeten 17 juli in de 
middag naar school voor de patatlunch met de juffen en 
meesters. Ze kunnen na de lunch weer naar huis. Vanaf 
woensdag 18 juli begint de zomervakantie voor groep 8.  
 

Zomervakantie start op vrijdag 20 juli 
Vrijdag 20 juli zijn de kinderen vrij. Dit in verband met 
werkzaamheden op school. In de klassen zullen alle 
digiborden weggehaald worden en vervangen worden 
door smartborden. De klassen moeten daarnaast weer 
klaar gezet worden voor de grote schoonmaak in de 
vakantie. In de vakantie zorgen we weer voor, dat de 
gangen netjes geverfd worden. Daarnaast zijn de 
klassen in unit 3 aan de beurt om geverfd te worden. Zo 
houden we het gebouw netjes en fris.  

 Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen.  
 
Nieuwe Wereld Oriëntatie methodes 
Zoals eerder aangegeven zijn we opzoek naar een 
nieuwe WO-methode. Afgelopen maanden hebben 
diverse leerkrachten uit alle units de methode “Blink” 
uitgeprobeerd. Uit de evaluatie blijkt, dat het een mooie 
methode is met prachtige foto’s, waar veel gesprekken 
over ontstaan.   

 
Er wordt veel verwacht van de basiskennis van kinderen 
en het gaat uit van hoge verwachtingen. Om een 
bewuste keuze te maken, hebben we besloten om 
komende periode de nieuwe methode van ” Wijzer door” 
uit te proberen. “Wijzer door” gebruiken wij nu ook en is 
bekend voor de kinderen. Wij houden u op de hoogte 
over de keuze die gemaakt gaat worden. 
 

Groepsindeling 2018-2019 
Elk jaar is het weer spannend naar welke juf of meester 
de kinderen volgend schooljaar gaan. We kunnen hier 
pas vrijdag 13 juli duidelijkheid over geven. Dit komt 
omdat er heel veel nieuwe leerlingen aangemeld worden 
en we deze moeten verdelen over de groepen. Alle 
kinderen ontmoeten nieuwe klasgenoten, waar ze niet 
eerder mee in de klas zaten. Woensdag18 juli is het dan 
de wenochtend en gaan de kinderen een ochtend 
wennen bij de juf of meester die ze krijgen.  



JINC (bliksemstages) 
Wij gaan vanaf 19 juni met de groepen 7 op 
bliksemstage bij verschillende bedrijven. De 
bliksemstages worden georganiseerd door JINC. Samen 
met scholen en bedrijven bereidt JINC jongeren voor op 
de arbeidsmarkt. Hierdoor weten de jongeren beter 
welke beroepen er zijn, wat je in die beroepen doet en 
leren ze vaardigheden, die nodig zijn als ze gaan 
werken of solliciteren. 

 
We gaan met de kinderen in groepjes naar de volgende 
bedrijven: 
-Tomin Metaal, catering en verpakking 
-Khan automotive 
-Bibliotheek Almere stad 
-Dierenweide Den Uylpark 
-Albert Heijn Stedenwijk 
-Eye Wish Diagonaal 
De kinderen gaan samen met een leerkracht naar het 
bedrijf toe. U krijgt vanzelf een digiduif, wanneer de 
groep van uw kind aan de beurt is. 

Meer weten over JINC? Kijk op www.jinc.nl 
 
Kunst en Cultuur 
Komende maand, gaan we weer in diverse groepen aan 
de slag met Kunst en Cultuur. Voordat de masterclass 
gegeven wordt door een kunstenaar, geeft de leerkracht 
zelf een voorbereidende les. Na de masterclass sluit de 
leerkracht het lesblok af met de verwerkingsles. De 
kinderen zijn allemaal op een andere manier met kunst 
bezig. Zo gaan er groepen op excursie naar het 
museumbos.  

Het museumbos 
 
Andere groepen gaan aan de slag met ‘patronen in de 
kunst’. De kunstwerken, die gemaakt worden hangen in 
het gebouw en kunnen we nog lang van genieten. 
 
 

Parkeren rondom de Watertuin 
Afgelopen week dinsdag 29 mei is een wijkoverleg 
geweest met de gemeente, politie, de Watertuin en de 
moskee. Hier is de overlast van het parkeren besproken. 
Dit zijn situaties, die niet acceptabel zijn, met name ook 
vanwege de veiligheid. Bovendien levert dat veel 
ergernis op in de buurt. Er is afgesproken dat er extra 
gehandhaafd wordt door de   politie en/of  de gemeente 
. Er mag bijvoorbeeld niet geparkeerd worden  op de 
stoep, waarbij de doorgang van voetgangers wordt 
belemmerd of  het parkeren van voertuigen op de 
openbare weg, waardoor ook hier de doorgang voor 
andere deelnemers wordt belemmerd. Parkeren bij de 
gele streep bij de school en de bus lus is niet 
toegestaan. Hierbij is afgesproken dat er bekeurd zal 
worden. 
Wij willen jullie vragen om te parkeren in de 
parkeervakken en uw kind op te halen bij de ingang.  

 
Nieuwe leerkrachten 
In het nieuwe schooljaar zullen we starten met drie 
nieuwe leerkrachten. We vragen aan nieuwe 
leerkrachten altijd om een proefles te draaien in een van 
onze groepen. Zo hebben de nieuwe leerkrachten een 
beeld van de kinderen op de Watertuin en wij zien dan 
ook de leerkracht in de groep en de interactie met de 
kinderen. In het nieuwe schooljaar zullen we de juffen 
en andere nieuwe collega’s voorstellen. 

 

Oproep van de MR voor ouders van de 
Watertuin 
De WATERTUIN heeft een 
MEDEZEGGENSCHAPRAAD. 
Deze raad bestaat uit LEERKRACHTGELEDING én een 
OUDERGELEDING. 
We zijn voor de OUDERGELEDING op zoek naar 2 á 3 
ouders die volgend schooljaar  de 
medezeggenschapsraad wil versterken. 
Deze oproep heeft te maken met het vertrek van 2 
ouders uit de raad. Mocht U interesse hebben dan kunt 
U zich opgeven bij meester Lucas. We vergaderen 
ongeveer 6 á 7 keer per schooljaar. Altijd in de 
avonduren van 19.00- 21.00 uur.  
Het vergaderrooster wordt aan het begin van het 
schooljaar gemaakt, zodat U weet op welke avonden de 
bijeenkomsten plaats vinden. Mocht U een keer bij een 
vergadering  aanwezig willen zijn dan bent U van harte 
welkom!                                                                                                                            
De vergaderdata én de notulen worden op de 
schoolwebsite geplaatst zodat ze ook voor alle andere 
ouders beschikbaar zijn om in te zien. 
Met vriendelijke groeten,    
Namens de MR van de Watertuin. 

 
Kampbetaling 
11 t/m 13 juni gaan de eindgroepen op kamp. Wij gaan 
ervan uit dat alle kinderen meegaan. Als er 
zwaarwegende redenen zijn, waardoor uw kind niet 
meekan, dan kunt u het melden bij de directie. Het 
bedrag kan nu alleen contant betaald worden. De 
bijdrage voor kamp is 90 euro. Dit kan bij de 
administratie betaald worden. 

 

http://www.jinc.nl/


Vakantiedagen 2018-2019 
Hieronder vindt u een overzicht van de vakantiedagen 
van schooljaar 2018-2019. Dan kunt u alvast rekening 
mee houden voor uw planning. 
Herfstvakantie: 22 okt t/m 26 okt 
Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan 
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 feb 
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei (2de paasdag is 22 april) 
Zomervakantie: vanaf 15 juli 
 

Schoolreisje 14 juni 
De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis op 14 juni. We 
zullen later dan half 3 terug zijn. Wilt u er rekening mee 
houden, dat wanneer uw kind met de schoolbus komt, u 
ze zelf moet ophalen? U krijgt nog nader informatie over 
waar uw kind naar toe gaat.  
 

Schoolreisje 
14 juni gaan we op schoolreisje. Wij willen alle ouders 
verzoeken om de bijdrage voor het schoolreisje over te 
maken. Het totale bedrag is 30 euro. 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. 
Graag bij het overmaken naam van het kind, groep en 
‘schoolreisje’ vermelden.  
 
 
 

Feestelijke heropening Bos der 
Onverzettelijken. 
Vaak is het Bos der Onverzettelijken in het nieuws in 
verband met een stemmige herdenking, maar deze keer 
is er feest in het Bos. 25 jaar geleden werd het Bos door 
ZKH Prins Bernhard geopend en inmiddels is het Bos na 
diverse vernietigende stormen helemaal gerenoveerd.  
Op zaterdag 9 juni aanstaande tussen 11 en 15 uur 
zijn er allerlei activiteiten voor kinderen en volwassenen. 
Alle activiteiten hebben een relatie met het verzet, maar 
deze keer op een vrolijke manier. 
Er is o.a. een oorlogsquiz, een wedstrijdestafette 
gewonden overbrengen, camouflage-schmink, 
geheimschrift ontcijferen, bamboebouwen, morsespel. 
Er is een kleine tentoonstelling, er worden rondleidingen 
gehouden en je kan oorlogseten proeven of een broodje 
bakken. Iedereen is welkom om  deze bijzondere 
verjaardag te vieren. Het Bos der Onverzettelijken vindt 
je aan de Vrijheidsdreef/Weg 1940-1945. Kom zoveel 
als mogelijk op de fiets, dan blijft er voor hen die echt 
met de auto moeten komen voldoende parkeerplaatsen 
over. Zie ook www.bosderonverzettelijken.nl   

 
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. 
 

   

Vakanties 

 
Maandag t/m vrijdag 

 
23 juli t/m  31 augustus 

 
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 hiernavolgende dagen geen school. Let 

op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.  

Vrijdag  15 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Maandag 18 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

 

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

