Maart 2017
Unit 3 :
Unit 5 :
Unit 7 :

Goudvis, Maanvis, Pijlvis, Voorn, Stekelbaars, Forel, Karper
Libel, Salamander, Kikker, Otter, Eend,
Krab, Kreeft, Zeester, Orka, Walvishaai, Inktvis, Zeeleeuw

BELANGRIJKE DATA:
Alle units:
- Dinsdag 7 maart: Expositie in de Kunstlinie eindgroepen
- Donderdag 30 maart: PBS ouderavond
- Dinsdag 4 april: Schoolfoto

Let op! Extra studiemiddag op donderdag 4 mei.
Wijziging schoolreisje van vrijdag 23 juni naar donderdag 22 juni.
Gezocht ouderraadsleden
Oproep van de MR voor ouders van de
Watertuin
De Watertuin heeft een medezeggenschapsraad.
Deze raad bestaat uit leerkrachtgeleding en een
oudergeleding.
We zijn voor de oudergeleding op zoek naar 2 ouders
die al dit schooljaar zitting willen nemen in de
medezeggenschapsraad.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven bij
meester Lucas of juf Irma. We vergaderen ongeveer 6 á
7 keer per schooljaar. Altijd in de avonduren van 19.0021.00 uur.

Droomspeelbus op de Watertuin
Wij zijn verheugd om te mogen vermelden dat De
Droomspeelbus elke donderdag van 13.15 tot 14.15 op
de Watertuin aanwezig zal zijn. Ze komen met een
laagdrempelig sport en spel aanbod voor kinderen.
Onze kinderen mogen dan gebruik maken van sport en
spelactiviteiten, die door de begeleiders georganiseerd
worden op het plein. Wij mogen tot aan de
zomervakantie gebruik maken van hun diensten.

Wijziging Schoolreisje: Donderdag 22 juni
Het schoolreisje was in de agenda gepland op 23 juni.
Wegens diverse redenen, waaronder drukte op de
vrijdag, hebben we besloten om het schoolreisje te
verplaatsen naar donderdag 22 juni.
Te zijner tijd zullen we u op de hoogte houden over de
locatie van het schoolreisje.
Denkt u er alvast aan om het bedrag voor het
schoolreisje over te maken?

PBS ouderavond
Wij zijn al geruime tijd bezig om een nog positiever
klimaat te scheppen op de Watertuin, waarbij we goed
gedrag van kinderen extra bekrachtigen. Wij willen u
graag op de hoogte houden over wat we doen en gaan
doen!

Donderdag 30 maart organiseren wij speciaal voor alle
ouders op de Watertuin weer een PBS-Ouderavond.
Centraal zal staan:
Goed gedrag kan je leren en samenwerking Vitree!
We hopen dat jullie allen kunnen komen.

Fysiotherapie op de Watertuin

De Droomspeelbus is in 1999 door kinderen uit de
Roefelraad (kinderadviesraad) bedacht. De
Droomspeelbus is een onderdeel van Stichting de
Schoor.

We hebben drie kinderfysiotherapeutes op de Watertuin
werkzaam. Zij behandelen de kinderen, die een
verwijzing hebben onder schooltijd. Vanaf 1 maart komt
Eli Kuijper op de vrijdag het team van fysiotherapie
versterken. In de jaren 90 heeft zij ook op deze school
gewerkt, toen was het nog de Kim en Haven en ze vindt
het leuk om hier weer terug te zijn.

Bevrijdingsfeest 1 mei t/m 4 mei

Kunst en Cultuur

Wij gaan na de meivakantie extra aandacht schenken
aan de Bevrijdingsdag door een Bevrijdingsfeestweek te
organiseren.
Er zal extra aandacht zijn voor de Bevrijdingsdag. We
zetten Kunst en Cultuur in om deze week vorm te
geven. De Vuilnismannen zullen met alle kinderen 2
dagen aan een voorstelling werken, waar alle ouders
naar kunnen komen kijken. Er zal geschilderd, gesport,
gedanst worden, met andere woorden het wordt een
prachtige bevrijdingsfeestweek!

De kinderen van de groepen Zeeleeuw, Inktvis, Orka en
Walvishaai gaan dinsdag 7 maart naar de Kunstlinie. Ze
werken de hele dag in vier groepen aan een expositie
van KiDD (Kunst is dichterbij dan je denkt). Er wordt
gewerkt aan architectuur, beeldende kunst, dans en
theater.
’s Avonds wordt deze expositie feestelijk geopend en de
ouders, vrienden en leerkrachten kunnen het resultaat
gaan bekijken.

Wijziging Sportdag
De Koningsspelen van 21 april op het jaaroverzicht komt
te vervallen, want we organiseren de sportdag
(Koningsspelen) in de bevrijdingsweek. Deze sportdag
is alleen voor unit 3 en unit 5.
Speciaal voor Unit 7 hebben we de sportdag,
dinsdag 20 juni georganiseerd in de Topsporthal in
Almere-Poort. We hebben hierbij wel de hulp van
ouders nodig, want de kinderen zullen gebracht en
gehaald moeten worden. We houden u op de hoogte
van de organisatie hiervan.

Gezocht ouderraadsleden
Onze ouderraad bestaat uit 2 ouders van kinderen op
onze school. We hebben ouders nodig om alle feesten
en activiteiten te kunnen organiseren! Op dit moment
krijgen wij niet alle activiteiten gepland. Heeft u tijd
om ons te helpen? Kom langs en geef u op bij juf
Laura!

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.
De speciale bus rijdt niet!

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?

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.
Vanaf 08.00 uur is de school telefonisch bereikbaar. Het
telefoonnummer is 036-5333548

De expositie wordt op dinsdag 7 maart om 19.00 uur
geopend en duurt tot 20:00 uur.

Schoolontwikkeling:
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen
die we op school meemaken, vindt u hieronder een
overzicht van alle gebeurtenissen.
Met de leerlingenraad is besproken welke spellen de
kinderen buiten op het plein zouden willen doen. De
leerlingen kwamen met heel veel ideeën. We gaan een
overzicht maken wat te realiseren is.
Studiedag PBS
17 februari hadden we een studiedag over PBS.
We hebben gesproken over de escalatieketen. Dat is de
wijze waarop kinderen van rustig naar boosheid gaan en
weer ontladen. Insteek is dat we beter herkennen
wanneer kideren geirriteerd raken en de escalatie voor
kunnen zijn.
Het was een verfrissende bijeenkomst en we hebben
weer stappen gemaakt in het PBS proces.

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.

Te laatkomers
We zien dat de laatste tijd er veel kinderen (en ouders)te
laat komen. Dat is voor de groepsleerkracht en kinderen
in de klas erg storend. De leerkrachten starten de les
om 08:40 en de kinderen horen dan in de klas te zijn.
Wij zullen er de komende periode streng op toe zien dat
kinderen aangesproken worden bij het te laat komen en
zullen ouders informeren wanneer we zien dat het
frequent gebeurd.

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.

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.

Donderdag en vrijdag
Vrijdag
Donderdag
donderdagmiddag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

02 en 03 februari
17 februari
13 april
4 mei vanaf 12.00 uur
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
26 juni

roostervrij
studiedag
roostervrij
studiemiddag
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
Vrijdag en maandag
Maandag t/m vrijdag
Vrijdag
Donderdag en vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag 24 juli t/m

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

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

