April 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 4 april: Schoolfoto
- Woensdag 12 april: Paasbrunch
- Donderdag 13 april: Roostervrij. Kinderen zijn vrij.
- Vrijdag 14 april: Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij.
de
- Maandag 17 april: 2 Paasdag. Kinderen zijn vrij.
- 24 t/m 28 april: Meivakantie
- 1 t/m 4 mei: Week van de Vrijheid

Let op! Extra studiemiddag op donderdag 4 mei 12.00 uur. De bus voor leerling vervoer rijdt deze
middag niet! U moet zelf uw zoon/dochter komen halen.

KIDD expositie groep 8

Opschoondag

De kinderen van de groepen Zeeleeuw, Inktvis, Orka en
Walvishaai hebben 7 maart bij de Kunstlinie de hele dag
aan een expositie van KiDD gewerkt. Ze hebben daar in
groepen diverse activiteiten gedaan zoals dans, toneel,
kunst fotograferen en bouwkunst. De kinderen waren
enthousiast en hebben actief met elkaar samengewerkt
om tot mooie eindresultaten te komen.

De Watertuin heeft afgelopen woensdag deelgenomen
aan de opschoondag. De kinderen werden in de wijk
rondom de school ingezet om zwerfafval op te ruimen.
Er is heel veel opgeruimd. Vorig jaar hadden we
gewonnen met het ophalen van zwerfafval. We zijn
benieuwd of we dit jaar weer het meeste afval hebben
opgeruimd!

Dit jaar gingen landelijk meer dan 113.500 opschoners
aan de slag om tijdens de Landelijke Opschoondag de
buurt zwerfafvalvrij te maken
’s Avonds waren alle ouders en leerkrachten welkom om
de expositie te bewonderen. De avond was een groot
succes en de kinderen hebben het fantastisch gedaan.

Autisme week 2017
De NVA Autismeweek wordt dit jaar voor de achtste keer
georganiseerd rond 2 april. Deze dag is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot Wereld Autisme.
Het thema is: vroegherkenning en –erkenning.

Het is belangrijk om al vanaf jonge leeftijd de
ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren,
zodat zij niet onnodig uitvallen op school of op het werk.
Alle aangemelde activiteiten en meer informatie over de
NVA Autismeweek verschijnen op de
actiewebsite: Autismeweek.nl.

Aanvraag verlof
Per 1 april 2017 moeten wij het verzuim van de
leerlingen officieel melden bij DUO, zodat het
ongeoorloofd verzuim direct bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente terecht komt. Dit betekent dat wij nog
strakker moeten registreren. Al het verzuim waar geen
geldige reden voor is, zal als ongeoorloofd aangemerkt
moeten worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we geen
verlof mogen geven voor extra dagen vakantie. Op de
volgende site kunt u lezen waarvoor u allemaal
verlof kunt krijgen;
http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/\

Vitree op de Watertuin

Logopedie

Vitree is op de Watertuin al actief activiteiten aan het
aanbieden, nu deels als pilot, om vanaf komend
schooljaar standaard in te gaan zetten. Enkele
activiteiten zijn:
 Gezinsbehandeling. (IPT)
 Ambulante behandeling
 Ambulante begeleiding
 PMT (Psychomotorische therapie):
PMT is een therapie waarbij je vooral gaat doen
en ervaren om aan de dingen te werken die je
moeilijk vindt.
 Spelgroep:
Tijdens spelgroep werken we op een speelse
manier met de kinderen uit groep 2 en 3 aan het
versterken van hun sociaal-emotionele
ontwikkeling.
 Trainingen:
Een doos vol gevoelens:
Een doos vol gevoelens is ontworpen om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te
ondersteunen en is opgebouwd rond de vier
basisgevoelens: blij, bang, boos, verdrietig.
Samen spelen met Tim en Flapoor:
Leer samen spelen met Tim en Flapoor is een
sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6
tot 10 jaar met uiteenlopende sociale
problematiek
Kiezel en Druppel:
De training Kiezel en Druppel is een psychofysiek weerbaarheidsprogramma. De
vaardigheden hebben betrekking op het
verminderen van conflicten met mensen in je
omgeving, jezelf leren verdedigen en het
aangaan en onderhouden van contacten met
andere mensen.
Rots en Water:
Doel van het Rots en Water programma is het
vergroten van de communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kinderen en het
voorkomen en/of verminderen van sociale
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting,
meeloopgedrag en seksueel
grensoverschrijdend gedrag
SOVA:
Het doel van een SOVA training is om kinderen
en jongeren sociale vaardigheden aan te leren
die hen in staat stellen op een betere manier
contacten aan te gaan met leeftijdgenoten en/of
volwassenen. In de training is niet alleen
aandacht voor de relaties onderling, maar er
wordt ook aandacht besteed aan de gevoelens
van het individu; vergroten van het
zelfvertrouwen, nee durven zeggen en het
ergens mee oneens durven zijn
Weerbaarheidstraining:
Het vergroten van de combinatie van verbale,
mentale én fysieke oefeningen van de
eindverlaters, zodat ze zich weerbaar kunnen
opstellen in het V.O.
Naschoolse activiteiten.
Om in een kleine groep de vaardigheden die in
de behandeling of begeleiding zijn aangeleerd in
te kunnen oefenen tijden leuke activiteiten.
Bijvoorbeeld koken of knutselen.

Na 16 jaar gaat Juf Annoesjka De Watertuin verlaten.
Twee jaar geleden hebben wij de formatie van
logopedie moeten verlagen als gevolg van dalende
inkomsten. De afgelopen twee jaar heeft Juf Annoesjka
nog logopedie bij ons kunnen geven. Dit werd betaald
door het bestuur. Nu is daar een eind aan gekomen.
Dit betekent dat er nu nog twee schoollogopedistes op
De watertuin werken. Voor volgend schooljaar beraden
wij ons nog welke consequenties dit heeft.
Wij zullen later dit schooljaar nog afscheid nemen van
juf Annoesjka.

De week van de Vrijheid
1 t/m 4 mei hebben we op de Watertuin De Week van
de Vrijheid. Er worden op school diverse activiteiten
gedaan om stil te staan bij dit thema.
Maandag en dinsdag zijn De vuilnismannen op school
om de start in te “trommelen”.

Ze zullen 2 dagen met alle groepen gaan oefenen om
dinsdagmiddag een spetterende show te geven, waarbij
alle ouders welkom zijn. Er zal woensdag gesport
worden in unit 3 en unit 5. Ze zullen veel Oud-Hollandse
spellen doen. In de bovenbouw zal er geschilderd
worden met een kunstenares op schilderdoeken.

3 mei: sportdag unit 3 en unit 5
3 mei is de sportdag voor unit 3 en 5. Voor de
organisatie van de sportdag hebben we de hulp van
ouders nodig. Er zullen veel Oud-Hollandse spellen zijn,
die begeleid moeten worden. Ouders die willen en
kunnen helpen, mogen zich opgeven bij Meester Jan.

Schoolvoetbalteam
Helaas was het schoolvoetbal in maart niet doorgegaan
door het onstuimige weer. Het is doorgeschoven naar 5
april. Het team is al geselecteerd en de kinderen zijn op
de hoogte gebracht. Wij wensen onze kanjers veel
succes!
12 april is een Johan Cruyff-toernooi op Clarence
Seedorf Playground. Dit is een toernooi met 6 spelers.
5 april kijkt juf Christel wie ’t goed doet en uitmuntend
speelt. Zij maakt weer een selectie en zal de ouders
informeren.

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 1 ouder
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.

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

Ouderavond PBS:
Wij hadden donderdag een ouder informatieavond over
de ontwikkelingen van PBS gepland. We hadden een
groep enthousiaste en gemotiveerde ouders zitten. De
gedragsverwachtingen vanuit PBS zijn besproken. Zie
schema hieronder! Wij zullen ouders die niet aanwezig
konden zijn per mail op de hoogte stellen.

Gezocht ouderraadsleden
Onze ouderraad bestaat uit 3 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 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.

Swis
Om gedrag van leerlingen goed te monitoren en te
weten wat écht speelt in het onderwijs, is een goede
dataverzameling van belang. SWIS is een programma
waarmee wij data verzamelen over gedragsincidenten
op school-, klas- en leerlingniveau.
Deze dataverzameling is onderdeel van School Wide
Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt
het mogelijk om op een efficiënte, betrouwbare en
vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten
te verzamelen.
Via het programma is direct te zien wat er op school
gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team
registreert gedragsincidenten en het zorgteam evalueert
en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot
onderbouwde beslissingen voor het opzetten van
gerichte interventies.

Schoolvakantie 2017-2018
Hieronder alvast een overzicht van de vakanties voor
het schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober
Kerstvakantie: 25 t/m 5 jan
Voorjaarsvakantie: 26 feb t/m 2 maart
Meivakantie: 30 t/m 11 mei
Zomervakantie: 23 juli t/m 1 september

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

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

roostervrij

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

14 april en 17 april
24 t/m 28 april
05 mei
25 en 26 mei
05 t/m 09 juni
vrijdag 01 september

e

Goede vrijdag en 2 Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
zomervakantie

