mei 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:
- 1 t/m 4 mei: Week van de Vrijheid
- 4 mei: kinderen om 12 uur uit.
- 5 mei: Bevrijdingsdag
- 15 mei: Start cito
- 22 en 23 mei vrij: 22 mei is Hemelvaart en 23 mei een vrije dag!

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!
De week van de Vrijheid
1 t/m 4 mei hebben we op de Watertuin De Week van
de Vrijheid. We hebben om dit te vieren vele leuke
activiteiten georganiseerd.
Maandag en dinsdag zijn de vuilnismannen op school.
Ze zullen met alle kinderen gaan oefenen om een
trommelconcert te geven op het plein.
Dinsdag 2 mei vanaf 14:00 zijn alle ouders welkom
om te luisteren naar dit spektakel.

Dinsdag 2 mei: Elke klas krijgt stoepkrijt om samen met
elkaar een mooie tekening met het thema “vrijheid” te
maken. Het plein wordt ingedeeld, zodat de kinderen

precies weten waar ze kunnen tekenen en er een mooie
Watertuin ‘vrijheidstekening” ontstaat.

3 mei: sportdag unit 3 en unit 5
De kinderen zullen vanaf maandag in de klas het lied
“vrijheid’ oefenen en we zullen het lied op donderdag
om 11:45 met alle kinderen tegelijk gaan zingen, zodat
het zal gaan galmen door het gebouw.
Wilt u ook het lied beluisteren, dan kunt u naar YouTube
en zoekt u op : Vrij -123zing
In de vrijheidsweek worden er door alle kinderen vogels
gemaakt en opgehangen in onze prachtige boom in de
middenruimte. Donderdag mogen alle kinderen een
vogel uitkiezen en meenemen naar huis. In de
middenruimte hebben we ook een expositie van boeken
en materialen die gebruikt kunnen worden door de
klassen.

3 mei is de sportdag voor unit 3 en unit 5.
Rondom de school zullen er diverse activiteiten te doen
zijn voor de kinderen. Ze gaan als groep naar alle leuke
sportactiviteiten en na een bepaalde tijd kunnen ze als
groep weer kiezen voor een andere activiteit. Het is van
09.00 uur t/m 11.45, aansluitend krijgen de kinderen een
ijsje.
Ouders die willen en kunnen helpen, mogen zich
opgeven bij Meester Jan. We hebben uw hulp hard
nodig!
In unit 7 zal een kunstenaar gaan schilderen met
kinderen op schilderdoeken.. Deze tekeningen zullen in
het gebouw van de Watertuin opgehangen worden.
Verder zullen er ook veteranen uitgenodigd worden die
in verschillende groepen gaan vertellen en praten over
de vrijheid.
Donderdag is de afsluiting van de week. Kinderen
mogen een vogel uit de boom pakken en gezamenlijk
zingen we het lied “vrijheid” 12:00 zijn de kinderen vrij.

Paasontbijt: terugblik

JINC

Op 12 april hebben we in alle klassen genoten van het
Paasontbijt. In alle units was het smikkelen in de
klassen. Dit alles werd weer goed geregeld door de
ouderraad.

Wij gaan met de groepen 7 op Bliksemstage bij
verschillende bedrijven, zoals Praxis en Tomin
verpakking. Bliksemstage wordt 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. Meer weten over
JINC? Kijk op www.jinc.nl

Cito-toets
Maandag 15 mei gaan de kinderen weer aan de slag
met de Cito-toets. Het is belangrijk dat de kinderen goed
uitgerust zijn en op tijd op school aanwezig zijn. De
vorderingen zullen met u besproken worden tijdens de
oudercontacten op 5 en 6 juli.

Het Watertuin schooltuintje
Het voorjaar is weer aangebroken en dat wil zeggen dat
ons schooltuintje weer onderhanden wordt genomen. De
kinderen zijn daar alweer aan de slag gegaan met
wieden, zaaien en planten. De plantjes beginnen nu al
op te komen en over enkele weken kunnen we het
resultaat van het harde werken proeven en zien. En
daarnaast ziet het er prachtig uit met de mooie bloemen
en plantjes.

Schoolreisje
22 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. Mocht er geen
betaling binnen zijn, dan kan uw kind ook niet mee op
schoolreis.
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, groep en
schoolreisje.

Kamp
28 t/m 30 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. De
bijdrage voor kamp is 90 euro. Het is mogelijk om het
bedrag in delen te betalen. 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, groep en kamp.

Ouderbijdrage
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!

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!

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.

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

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

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

