Januari 2017
Unit 3 :
Goudvis, Maanvis, Pijlvis, Voorn, Stekelbaars, Forel, Karper
Unit 5 :
Libel, Salamander, Kikker, Otter, Eend,
Unit 7 :
Krab, Kreeft, Zeester, Orka, Walvishaai, Inktvis, Zeeleeuw
BELANGRIJKE DATA:
Alle units:
- Donderdag 2 en vrijdag 3 februari: Roostervrijedag

Wij willen onze sponsoren voor de kerstmarkt extra bedanken voor hun gulle gift. Dat zijn:
Jacqueline Nooter

kerstvoederboom

Bianca Scherpenisse

Top Hair kapsalon

bonnen

Monique Egthuijsen

oliepakketjes
kortingsbon

Een gelukkig en gezond 2017

Schoolontwikkeling:

Allereerst willen wij “het team van de Watertuin” alle
kinderen en ouders een gezond, leerzaam en
gelukkig 2017 wensen.

Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen
die we op school meemaken, vindt u hieronder een
overzicht van alle gebeurtenissen.

We zijn blij om alle kinderen weer welkom te heten.
Voor de Kerstvakantie hebben we met z’n allen genoten
van het heerlijke Kerstdiner en van de gezellige
Kerstbingo. Er zijn veel ouders blijven zitten in onze
gezellig ingerichte middenruimte. Het was goed te zien
dat veel ouders bleven om mee te doen aan de
Kerstbingo. We zagen veel blije ouders met leuke
prijzen naar huis gegaan. Van de opbrengst zullen 100
euro aan een goed doel schenken.

Extra studiemiddag
Helaas is door bijzondere omstandigheden de studiedag
van 24 oktober niet doorgegaan. We hadden een
rekenstudiedag, waarbij we met het team stil zouden
staan bij het dagelijkse handelen bij het rekenen in de
klas. We willen stappen maken om onze kinderen nog
beter te begeleiden.
Wij willen daarom een extra studiemiddag inplannen
op 4 mei.
Dat betekent dat de kinderen vanaf 12 uur vrij zijn.

-Leerlingenraad
De eerste vergadering met de leerlingenraad is
geweest. Er zitten 12 kinderen in de leerlingenraad.
We merken dat de kinderen veel te vertellen hebben en
ook ideeën hebben omtrent de school.
Enkele besproken punten zijn:
- Kinderboekenweek
- PBS
- Pauze (meer spel en speel materialen)
- Buslijsten met juffen/meesters zichtbaar laten hangen
- Schoonmaak van toiletten
- Schooltoernooien
- Bibliotheek en uitleen van boeken

We kwamen eigenlijk tijd tekort en zullen de volgende
vergadering deze punten verder uitwerken. Het is mooi
om te zien dat de kinderen betrokken zijn bij hun school.

-Tutorlezen
We gaan in januari weer starten met Tutorlezen.
Een tutor is een kind, dat andere kinderen gaat helpen
met technisch lezen. Dit is een leerling uit een
bovenbouw groep,
Kinderen die goed kunnen lezen mogen zich bij hun juf
of meester opgeven om te lezen met kinderen die hulp
nodig hebben. Zij krijgen eerst een training, waardoor ze
weten hoe ze moeten helpen en lezen met andere
kinderen. We zien dat de kinderen erg enthousiast zijn

WhatsApp
We merken dat kinderen, die een telefoon hebben vaak
gebruik maken van Whatapp. Wij zien op school dat er
kinderen vaak in Whatsapp groepen zitten. Dit kan erg
leuk zijn. Helaas merken wij dat er ook veel nare
woorden en beledigingen naar elkaar gestuurd worden.
Hierdoor ontstaan er ruzies onder schooltijd en na
schooltijd. Wij kunnen dit niet altijd oplossen en het
oplossen kost ons veel tijd.
Wij vragen jullie om met je kind in gesprek te gaan over
goed gebruik van Whatsapp en eventueel ook de
berichten over en weer te controleren van uw kind.

om te lezen met een tutor en de leerkracht heeft meer
handen in de groep, waardoor hij/zij zich meer
individueel kinderen kan helpen.

Vitree en de Watertuin
Om onze kinderen optimaal te kunnen ondersteunen is
de Watertuin een samenwerking aangegaan met Vitree.
De gemeenteraad heeft vlak voor de kerstvakantie
ingestemd met de verlenging van de samenwerking van
Vitree en De Watertuin op school. Wij zijn hier heel blij
mee.

Nieuwe collega’s Vitree
Rapporten
23 december hebben de kinderen hun rapport
meegekregen. In het rapport staat hoe het op school
gaat. Het is een “kindrapport”, dus geschreven aan uw
zoon of dochter. Uw zoon of dochter heeft er zelf ook
een stukje ingeschreven (of de juf /meester heeft
geschreven wat de leerling zei).
Het rapport gaat nu mee in een mooie Watertuin map en
moet na een tijdje weer ingeleverd worden. (voor eind
januari) De mappen gaan elk jaar mee naar de volgende
groep. Zo krijg je een mooi groeidocument, waarin alle
rapporten verzameld worden. Als een map kwijt raakt,
brengen wij u de kosten daarvan in rekening.

Juf Hanneke en juf Sandra zijn het team van Vitree
komen versterken. Zij zullen aan de slag gaan met
kinderen die behandeling op school nodig hebben.

Nablijven op school
Sommige kinderen hebben hun werk niet af, terwijl ze dit
wel af zouden kunnen hebben in de gestelde tijd of ze
willen niet altijd luisteren naar de juf of meester. Omdat
wij vinden dat kinderen zich aan de afspraken moeten
houden, kan het zijn dat zij werk dan na schooltijd
moeten maken. Het kan zijn dat we vanwege het gedrag
ze ook na laten zitten. Wij kunnen dan de kinderen tot
15 minuten na laten blijven. Duurt het langer dan, zullen
we u op de hoogte stellen.

Ouderbijdrage
Op dit moment hebben nog te weinig ouders de
ouderbijdrage betaald!
Als school zijn wij erg afhankelijk van de
ouderbijdrage. 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 ouderbijdrage en
de naam van uw kind en groep. Wilt u een regeling
om het bedrag in delen te betalen, dan kunt u dit bij
de administratie aangegeven.
Binnenkort zult u apart een brief ontvangen met het
verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

Telefoonnummers
Wij vinden goed contact tussen school en thuis
belangrijk. Hiervoor gebruiken we digiduif. Toch kan het
ook voorkomen dat we u graag telefonisch willen
spreken. Wij vinden het belangrijk dat we een up-to-date
telefoonnummer van alle ouders hebben. Wilt u als u
een ander telefoonnummer krijgt dit doorgeven aan de
administratie en/of de leerkracht?

De Watertuin website en de Facebook pagina
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en
ontwikkelingen op de Watertuin?
Bezoek dan ook eens onze website
http://www.watertuin.asg-almere.nl/ en/of de SBO De
Watertuin Facebook pagina.
Hierop plaatsen wij geregeld foto’s en verhalen van
leuke activiteiten die op de Watertuin ondernomen
worden.

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.asgalmere.nl of mailen naar: ziektemelding@watertuin.asgalmere.nl U mag ook een bericht doen via DigiDUIF.
Indien dit niet mogelijk is, kunt u ook telefonisch een
ziekmelding doorgeven. Vanaf 08.00 uur is de school
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0365333548

Rooster vrije 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 hierna volgende dagen geen school.
Let op er zijn dagen aan de vakanties gekoppeld.

Woensdag
Maandag

05 oktober
24 oktober

studiedag
studiedag

alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij

Maandag
Donderdag en vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

05 december
02 en 03 februari
17 februari
13 april
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
26 juni

roostervrij
roostervrij
studiedag
roostervrij
studiedag
roostervrij
roostervrij
roostervrij

alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij

Vakanties
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Vrijdag en maandag
Maandag t/m vrijdag
Vrijdag
Donderdag en vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag 24 juli t/m

17 t/m 21 oktober
26 december t/m 6 januari
20 t/m 24 februari
14 april en 17 april
24 t/m 28 april
05 mei
25 en 26 mei
05 t/m 09 juni
vrijdag 01 september

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
e
Goede vrijdag en 2 Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
zomervakantie

