
 
 

            

December 2018                                                                                                                     

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

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

Unit 7 :  Zeester, Krab, Zeepaard, Pinguïn, Kreeft, Inktvis, Orka, Zeeleeuw 

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest 

- Vrijdag 7 december: studiedag (kinderen zijn vrij) 

- Woensdag 19 december: Kerstdiner 

- 24 dec t/m 04 jan: Kerstvakantie  

Let op! Vrijdag 21 december zijn de kinderen 12:30 vrij. Houdt u er rekening mee dat er geen 

leerlingenvervoer is en u uw kind ophaalt.  

                                                                                                                                                 

Sinterklaas. 
5 december komt de Sint op de Watertuin langs. Hoe de 
Sint dit jaar aankomt is weer een verrassing. Alle 
kinderen zullen klaar staan op het plein om de Sint en 
pieten met een liedje en een dansje welkom te heten. 
Ouders zijn welkom om 8.45 op het schoolplein om 
de sint te ontvangen. Kinderen starten wel gewoon 
om 8.40 in de klas! 
De Sint zal daarna in de middenruimte alle kinderen uit 
unit 3, Libel en Salamander ontvangen. De groepen 
hebben allemaal iets leuks gemaakt of geoefend voor 
hem. De Sint zal ook in unit 3 alle klassen langs gaan. 
Dat wordt een dag met verschillende gezellige 
activiteiten. De Sint heeft voor al deze kinderen een 
cadeau in de schatkamer. De kinderen morgen hier zelf 
een cadeautje gaan uitkiezen. 
 

Surprises met Sinterklaas. 
Unit 5 (behalve Libel, Salamander) en unit 7 doen mee 
aan de surprises. De kinderen hebben in de klas met de 
juf of meester een lootje getrokken. Zij moeten voor het 
kind dat ze getrokken hebben een surprise maken.  

  
 
Dat is een sinterklaascadeau verpakt op een originele 
en verrassende manier. We verwachten van de 
surprises, dat kinderen er iets moois van maken. Kunt u 
ze ermee op weg helpen? Het cadeautje dat erin 
verstopt wordt mag niet duurder zijn dan € 3,50. Het 
mag niet meer kosten, maar ook niet minder. Een 
cadeau mag aangevuld worden door bijv. snoep of iets 
kleins om wel aan het bedrag te komen van 3,50!  

 

 Kerstdiner 19 december 
Woensdag 19 december hebben we het jaarlijkse 
kerstdiner. Wij hopen dat alle ouders weer allemaal 
lekkere dingen maken voor een heerlijk diner.  
De tijden voor het diner in de units zijn: 
Unit 3 van 17:00 – 18.15 
Unit 5 van 17.15 – 18.30 
Unit 7 van 17:30 – 18.45 
 
U kunt op uw kind wachten in de middenruimte. We 
hebben daar een Kerstmarkt, georganiseerd door de 
Ouderraad ! Daar kunt u tegen een kleine bijdrage 
genieten van hapjes en drankjes. We hebben ook een 
tombola. Dit is een soort loterij, waarbij prijzen 
gewonnen kunnen worden. We hopen dat veel ouders 
gezellig aanschuiven bij de Kerstmarkt, terwijl de 
kinderen genieten van hun kerstdiner. U krijgt hier nog 
meer informatie over na het Sinterklaasfeest. 

 
Ouderraad. 
Afgelopen week hebben diverse ouders van de 
ouderraad en ouders, die zich vrijwillig hebben 
opgegeven, het gebouw in Sintstemming gebracht. De 
school ziet er dankzij hun inzet prachtig uit. Vooral voor 
de kinderen in unit 3 is het een feest om in de unit rond 
te lopen. 

 
Bij deze willen wij, als team Watertuin, alle ouders 
bedanken, die geholpen hebben om er wat moois van te 
maken! 
Maandag gaan ze met de Kerstversiering bezig. U mag 
nog komen helpen ! 



Mediawijsheid. 
Wat moet je weten over de invloed van de media? 
Iedereen kan dingen op internet zetten. Leer uw kind om 
een kritische houding te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het 
gebied van nepnieuws. Doe bijv. samen de Ouder & 
kind Quiz. De quiz is bedoeld om op het gesprek tussen 
ouder en kind op gang te brengen. Zit jouw antwoord er 
niet tussen? Kies dan het antwoord dat het beste bij 
jou past. Kinderen mogen eerst. Daarna is de ouder, 
verzorger, leerkracht en/of begeleider aan de beurt. De 
quiz is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Met 
onderstaande link kunt u naar de quiz: 
https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/ 
Veel plezier samen! 
 

Schoolontwikkeling. 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen: 
Methode verkeer  
We hebben een beslissing genomen om voor Wereld 
Oriëntatie te kiezen voor de methode: Wijzer! Verkeer. 
Deze zal besteld worden en dan kunnen de kinderen 
aan de slag in de klassen.  
Studiedag: PAD 
Vrijdag 7 december hebben we weer een studiedag met 
het thema: PAD. PAD staat voor: Programma 
Alternatieve Denkstrategieën. Het Programma 
Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een universeel 
preventieprogramma, waarmee scholen de sociaal-
emotionele competenties van hun leerlingen (4-12 jaar) 
kunnen vergroten om zo gedragsproblemen te 
voorkomen. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen 
ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen, 
die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in 
alledaagse situaties. Vanaf de kleuterjaren tot en met 
groep 8 staan vier thema’s centraal: 
 
1. Zelfbeeld (Wie ben ik en hoe waardeer ik mijzelf?). 
2. Zelfcontrole (Hoe ga ik om met heftige emoties?). 
3. Emoties (Hoe voel ik mij en hoe voelt de ander 
zich?). 
4. Probleem oplossen (Hoe kunnen we op een 
constructieve wijze een probleem oplossen?). 

 
Kaarten om gevoelens, die kinderen hebben aangeven 
, 
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
van PAD. Het Pad-leerplan heeft raakvlakken met PBS 
en vullen elkaar goed aan om kinderen zo goed mogelijk 
te kunnen helpen. 

 

PBS op de Watertuin (Positive Behavior Support). 
Vanuit de waarden, Respect, Veiligheid en 
Verantwoordelijkheid hebben we lessen gemaakt, die 
we met de kinderen oefenen. Elke week staan er enkele 
lessen centraal. Deze maand hebben we bijvoorbeeld: 
- Klop aan bij een dichte deur en wacht. 
- Kijk en luister met aandacht. 
- Doe de deur rustig open en dicht. 
 
Ook leren wij vanuit onze waarden aan onze kinderen 
respectvol met elkaar om te gaan. Daarbij leren we ze, 
dat we met aardige woorden praten, waarmee je 
anderen niet kwetst. Ook niet wanneer je boos bent.  
Vraag eens aan uw kind welke gedragsregels zij 
geoefend hebben! 
 

Schooltijden en de vele te laat komers! 
Het valt ons op dat steeds meer kinderen te laat zijn op 
school. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Voor de groep 
en leerkracht is het erg storend, wanneer kinderen laat 
binnen komen en de bakjes met eten, drinken en andere 
zaken nog moet regelen. De deuren van het gebouw 
gaan dicht om 08:40. De leerkracht start ook om 8:40 
met de lessen en we verwachten dat de kinderen 
dan op tijd in de klas zijn. Ook van ouders verwachten 
we, dat ze voor 8:40 afscheid hebben genomen van hun 
kind, zodat de leerkracht kan starten.  
De leerkrachten hebben in de ochtend geen tijd om 
lange gesprekken te voeren, want ze staan bij de deur 
om de kinderen welkom te heten. Mocht u vragen 
hebben wat meer tijd kost, dan kunt u een afspraak na 
school maken.  
 

Besluit voor invoering van de parkeerzone. 
De gemeente heeft het besluit genomen, dat er een 
parkeerzone ingevoerd gaat worden. Dat wil zeggen dat 
er borden geplaatst worden, die aangeven dat er alleen 
in de parkeervakken geparkeerd mag worden.   
Er mag dus niet geparkeerd worden buiten de vakken, 
zoals op de stoep, op de straat en op het gras. Wij willen 
u verzoeken om uw auto te parkeren in de 
parkeervakken en uw kind bij de schooldeur op te halen. 
Ook willen wij namens de bewoners verzoeken om 
niet voor garageboxen te parkeren aan de 
Clemenceaustraat. 
 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur fonds. 
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet 
aan één van de gestelde financiële criteria worden 
voldaan; 

- aanvrager maakt gebruik van wettelijke 
schuldhulpverlening en/of 

- aanvrager heeft bijstand, een uitkering of laag- 
inkomen: 120% van de bijstandsuitkering, incl. 
vakantiegeld.   

Er kan één aanvraag per jaar gedaan worden. Dit geldt 
zowel voor het Jeugdfonds Sport Almere, alsmede het 
Jeugdfonds Cultuur Almere. Het is dus NIET mogelijk 
om gelijktijdig aan een sport en een cultuuractiviteiten 
deel te nemen; Met uitzondering van zwemdiploma A. 
 
Let u erop dat elk jaar/seizoen een nieuwe aanvraag 
moet worden gedaan. Deze loopt NIET automatisch 
door.  Zonder aanvraag geen betaling !  Ouders moeten 
hiervoor zelf de intermediair benaderen. 
Het Jeugdfonds Sport Almere vergoedt NIET: 
Fitness, attributen en sportkleding  

https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/


Toelaatbaarheidsonderzoeken (TLO) van de 
eindgroepen. 
Sinds half november kunnen de deskundigen van het 
Voortgezet Onderwijs in het dossier van uw zoon of 
dochter. Bijna alle ouders hebben daar al toestemming 
voor gegeven. Zelf kunt u ook in het digitaal dossier van 
uw zoon of dochter. Als dit niet lukt dan kunt u contact 
opnemen met Tineke Hoving de Intern Begeleider. 
De TLO-overleggen voor het voortgezet onderwijs 
starten 11 en 12 december. Op 11 december zullen de 
kinderen, die naar VSO Aventurijn gaan, besproken 
worden en op 12 december zullen de kinderen, die naar 
VSO Nautilus gaan, besproken worden. Alle ouders 
hebben al een uitnodiging gehad. 

 
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 
geven via Social Schools. Vanaf 08.00 uur is de school 
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 036-
5333548  
 
Ouderbijdrage. 
Alle leuke activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, 
worden georganiseerd middels de ouderbijdrage! 
Mocht u het nog niet betaald hebben, dan willen we 
u verzoeken om dit alsnog te doen. Zo kunnen we 
alle leuke activiteiten door middel van uw bijdrage 
blijven organiseren.  
 
Het bedrag is €26,00. Wilt u dit bedrag overmaken op 
rekening NL65 INGB 0001907713 t.n.v. ASG iz. De 
Watertuin met vermelding van de naam van uw kind en 
groep.  

 
 
 
 
 

Nieuwe juf logopedie. 
We hebben intussen gesprekken gevoerd met Juf 
Paulien om ervoor te zorgen, dat de kinderen in de 
onderbouw weer logopedie krijgen. Juf Paulien heeft 
veel ervaring met kinderen met TOS (ZML-
arrangement).  
Juf Hanneke zal haar in januari inwerken en met haar 
meekijken, zodat er een goede overdracht is van de 
werkzaamheden. 
Juf Marieke is op dit moment aanwezig. Zij zal proberen 
er z.s.m. weer te zijn voor de kinderen. 

  
Nieuwe leerlingen. 
We hebben veel nieuwe leerlingen, die gestart zijn op de 
Watertuin. We begrijpen dat dit in de groepen onrust 
geeft en kinderen aan elkaar moeten wennen. Na de 
Kerstvakantie zal er wederom een grote groep kinderen 
starten in verschillende units. De leerkrachten zullen 
opnieuw diverse activiteiten in de groep doen om de 
groepsvorming sterk neer te zetten en ervoor te zorgen 
dat de kinderen snel weer verder kunnen met het 
normale programma. 

 
Geen vervanging groepen bij zieke leerkracht. 
Door het tekort aan personeel in het onderwijs kunnen 
wij helaas op dit moment bij ziekte van een leerkracht 
niet altijd vervanging regelen. Dit betekent dat de 
kinderen verdeeld moeten worden in de overige 
groepen.  
Het komt ook voor dat we een bericht via Social Schools 
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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Vakanties 

   
Maandag t/m vrijdag 24 december t/m  4 januari Kerstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
Vrijdag  19 april  Goede vrijdag 
Maandag t/m vrijdag 
Donderdag en vrijdag 
Maandag 
Maandag t/m vrijdag 
 

22 april t/m 3 mei  
30, 31 mei 
10 juni 
15 juli t/m 23 augustus 
 

Meivakantie 
Hemelvaart 
2e Pinksterdag 
Zomervakantie 
 

 

Roostervrije 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 hiernavolgende dagen geen school. Let 

op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.  

vrijdag 28 september roostervrij alle leerlingen vrij 

vrijdag 19 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag   07 december studiedag alle leerlingen vrij 

vrijdag  25 januari roostervrij alle leerlingen vrij 

maandag    28 januari roostervrij alle leerlingen vrij 

maandag  18 maart studiedag alle leerlingen vrij 

donderdag 18 april studiedag alle leerlingen vrij 

dinsdag 11 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

woensdag 12 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

donderdag 13 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

vrijdag  14 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

 


