Juni 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 en 2 juni: Kijkdag gym. Uitnodiging is per groep meegegeven.
- 5 t/m 9 juni: Vakantie. Kinderen zijn vrij!
- 20 juni: Sportdag unit 7
- 22 juni: Schoolreisje groep 1 t/m 7
- 26 juni: Roostervrij. Kinderen zijn vrij!
- 28 t/m 30 juni: Kamp eindgroepen
- 5 en 6 juli: Oudercontacten

Let op!
Schoolreisje moet betaald zijn voor 16 juni!
Kamp moet betaald zijn voor 16 juni!
Evaluatie De week van de Vrijheid

Schoolontwikkeling:

De week van de vrijheid was feestelijk geopend door De
Vuilnismannen. Alle kinderen hebben met De
Vuilnismannen geoefend en dinsdag een spetterende
optreden gegeven in aanwezigheid van ouders. In deze
week hebben we verder veel activiteiten gedaan met de
kinderen in het thema vrijheid.

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

Ook onze kunstenares heeft met onze kinderen
prachtige schilderijen gemaakt en hangt nu bij ons in de
middenruimte.

-PBS op De Watertuin studiedag 6 juni

-Studiedag rekenen
4 mei hebben we met het team stilgestaan bij ons
rekenonderwijs. We hebben met elkaar besproken op
welke wijze we ons aanbod voor rekenen goed kunnen
laten aansluiten bij de behoeftes van de kinderen. Dat is
natuurlijk voor elk kind weer anders. Het was goed om
weer bewust te worden op welke wijze kinderen
vaardigheden van rekenen zich eigen maken. We
vinden dat rekenen komend jaar ook extra aandacht
moet krijgen.
We krijgen daarom op school ook 2 interne
Rekenspecialisten die het team mee zullen nemen om
de kwaliteit van rekenen naar een hoger niveau te tillen.

Binnen het PBS hoort het onderdeel pestpreventie.
In Pestpreventie PBS wordt pestgedrag vergeleken met
een brandende kaars. Net als de kaars zuurstof nodig
heeft, heeft pestgedrag aandacht nodig om aan te
houden. Met deze preventieve pestaanpak leren wij alle
leerlingen hoe de aandacht van pestgedrag weggehaald
kan worden, door een driestappenreactie: het gebruik
van een stopsignaal, weglopen en praten met een
volwassene. Deze interventie wordt niet alleen
aangeleerd, maar ook geoefend en bekrachtigd.

21 juli extra vrije dag
Al met al was het een groot succes en de kinderen
hadden het in deze week erg naar hun zin gehad!

21 juli voor de zomervakantie wordt een vrije dag. Dat
betekent dat de kinderen vanaf 20 juli vrij zijn!

Kijk/doe dag gym

Sportdag 20 juni vooreind- / eindgroepen

Op woensdag 31 mei, donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni
waren ouders welkom om mee te kijken in de gymzaal.
Alle groepen hadden een apart briefje ontvangen met de
uitnodigingen. Ouders die ook mee wilden doen waren
van harte welkom om hun kinderen tijdens gym te
vergezellen. Volgend jaar organiseert juf Christel het
opnieuw!

20 juni is het de sportdag voor de vooreind- en
eindgroepen. We hebben speciaal voor onze kinderen
geregeld dat het plaatsvindt bij de Topsporthal. Wij
verwachten dat alle kinderen door ouders gebracht en
gehaald worden of met de bus komen. De kinderen
worden verwacht om 9 uur bij de topsporthal in
Almere Poort. De leerkrachten zullen aanwezig zijn om
de kinderen op te vangen. De leerlingen nemen zelf een
10-uurtje, lunch en drinken mee. Ouders die willen
meekijken bij de sportdag mogen dit doen vanaf de
tribunes van de sportzalen.

Ophalen wegbrengen kinderen
We maken nog dagelijks mee dat kinderen langs de weg
of midden op de weg worden afgezet. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties. Ook zien we ouders, die hun auto
in de buslus parkeren, waardoor de bus niet kan
omdraaien. Dit zorgt voor oponthoud in het tijdschema
van de buschauffeur.
Wij willen jullie verzoeken om kinderen op een veilige
plek af te zetten en niet langs de buslus te parkeren. Het
kan zijn dat u anders aangesproken wordt door een
medewerker van de school.

Evaluatie JINC
Afgelopen maand zijn de groepen Krab, Kreeft en
Zeester op stage geweest bij de Gamma, Praxis en
Tomin metaal. De kinderen hebben letterlijk genoten van
alle activiteiten die ze daar mochten doen. Ook hebben
we van de verschillende bedrijven terug gekregen, dat
ze het erg leuk vonden om het enthousiasme van onze
kinderen te zien.

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.

Schoolvakantie 2017-2018

Bij de praxis hebben ze geleerd om een verlengsnoer te
maken.

Groepsindeling schooljaar 2017-2018
We zijn blij met de vele aanmelding van kinderen op
onze school. Dat sterkt ons in onze visie dat wij als
school een bewuste keuze willen zijn voor ouders.
We starten volgend schooljaar over het algemeen met
volle groepen en zullen ook met 1-2 groepen groeien.
Wij zullen in het nieuwe schooljaar als team gesterkt
worden door enkele nieuwe leerkrachten en
onderwijsondersteuners.

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

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 april t/m 11 mei
Zomervakantie: 23 juli t/m 1 september

Roostervrije dagen en studiedagen 2017-2018
Roostervrij
Studiedag
Studiedag
Roostervrij
Studiedag
Onderwijsdag
Studiedag
Roostervrij
PO
Roostervrij

vrijdag 6 oktober
maandag 30 oktober
dinsdag 5 december
donderdag 1 t/m vrijdag 2 februari
donderdag 29 maart
woensdag 25 april
donderdag 26 april
maandag 7 t/m woensdag 11 mei
vrijdag 11 mei
maandag 11 t/m dinsdag 12 juni

Rooster vrije dagen en studiedagen 2016-2017
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
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

Goede vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
zomervakantie

