
            

November 2017                                                                                                                     

Unit 3 :  Goudvis, Maanvis, Pijlvis, Voorn, Stekelbaars, Forel, Karper 

Unit 5 :  Libel, Salamander, Kikker, Fuut, Otter, Eend,  

Unit 7 :  Zeester, Zeeschildpad, Krab, Kreeft, Orka, Inktvis, Zeeleeuw 

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- Woensdag 8 november: Nationale school ontbijt 

- Maandag 13 november: Start Cito eindgroepen 

- Maandag 4 december Sinterklaasfeest 

- Dinsdag 5 december: Studiedag. Kinderen zijn vrij 

Let op! Maandag 4 december zijn de kinderen 12:30 vrij. 

                                                                                                                                                 

Sport met de Droomspeelbus 
Vanaf woensdag 11 oktober 2017 zijn wij gestart met 
een naschoolse sportactiviteit. Dit gaat in samenwerking 
met De Droomspeelbus. Er worden  diverse sporten 
aangeboden, waaraan kinderen kunnen deelnemen. Het 
vindt plaats in en om de school. De kinderen eten op 
school een broodje en gaan daarna een uurtje sporten. 

    
In december zal er weer een nieuwe 
aanmeldingsformulier voor inschrijving voor sport op 
woensdag meegegeven worden.  Dit is alleen voor de 
kinderen uit unit 7. 
U kunt als ouder uw kind inschrijven om deel te nemen. 
In januari zal dan weer een nieuwe ronde starten met 
verschillende sporten op de woensdagmiddag van 12.45 
tot 13.45 
    

Sponsorloop 
We zijn verheugd om te kunnen vermelden dat we met 
de sponsorloop al €2911,00 hebben opgehaald. We zien 
dat er nog steeds sponsorgeld binnenkomt. We zijn trots 
op onze kinderen en we hebben besloten om het bedrag 
dat we ophalen te verdubbelen. Wanneer uw kind het 
opgehaalde geld nog moet inleveren, kunt u het bij de 
leerkracht afgeven. Wij willen alle kinderen, ouders en 
iedereen die heeft bijgedragen aan de sponsorloop, 
hartelijk bedanken!  
 

Start Schoolfruit in de maand november 
Vanaf 13 november krijgen we fruit op school en kunnen 
de kinderen extra smullen. Het is wel de bedoeling dat u 
zelf uw kind iets gezonds meegeeft om rond de pauze te 
eten. We hebben als school geen keuze in fruit, en zijn 
afhankelijk van wat er geleverd wordt. 

 Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen.  
 
-Studiedag 30 oktober 
We zijn de dag begonnen met gezamenlijk te bespreken 
welke successen we al behaald hebben door middel van 
een spel. We hebben rond PBS nog punten besproken 
waar we nog vragen over hadden om het goed te blijven 
stroomlijnen. Op dit moment houden we alle incidenten 
goed bij. Hierdoor kunnen we hulpvragen vanuit 
kinderen goed in kaart brengen en daarop inspelen. 
Wanneer kinderen hulp nodig hebben en we een 
handelingsplan opstellen, zullen we altijd ouders 
informeren en zullen zij inzage hebben in het 
handelingsplan. 
In de middag hebben de leerkrachten hun eigen groep 
geëvalueerd op basis van de groepsprocessen en 
hebben ze plan gemaakt wat de groep nodig heeft om 
zich positief te blijven ontwikkelen. 
 
-Inrichting van de ruimtes 
Vanuit de waarden, respect, veiligheid en 
verantwoordelijkheid hebben we lessen gemaakt, die we 
met de kinderen oefenen. Elke week staan er enkele 
lessen centraal. Deze maand hebben we bijvoorbeeld: 
-Vraag een volwassene hulp bij problemen 
-praat met een zachte stem 
-Noem de naam van degene die je aanspreekt 
 
We hebben posters hangen in de ruimtes met de 
gedragsverwachtingen. Deze week hebben we dankzij 
juf Pam prachtige lijsten hangen met de waarden erin. 
 

   



Kinderen ouders en scheiding in Almere! 
Begeleiding rondom scheiding voor 8 tot en met 12 
jarigen. 
Een scheiding heeft veel impact op het leven van een 
kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als de 
scheiding lang(er) is geleden. 
 KOESA is een preventief programma bedoeld voor 

kinderen waarvan bij ouders sprake is van geen tot 

matig conflict. In tien bijeenkomsten doorlopen ze 

samen met leeftijdgenoten hun eigen proces.  

 Dit practice based programma biedt kinderen in 
groepsverband de mogelijkheid om hun ervaringen, 
gevoelens en gedachten een plaats te geven. 

 In zes bijeenkomsten van anderhalf uur (op de 

maandagmiddag of de dinsdagmiddag) doorlopen 

ze samen met leeftijdgenoten hun eigen proces. 

       Ouders worden nauw betrokken bij het programma.    
Zij hebben een kennismakingsgesprek (samen met hun 
kind), er zijn twee ouderavonden, een ouder-kind-
bijeenkomst en een eindgesprek. 
 De bijeenkomsten staan onder leiding van 

deskundige coaches van Humanitas Gezin en 

Verlies Almere en opvoedadviseurs van de 

Zorggroep. 

 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 

 
 
Voor verder informatie kunt u de bijlagen hieraan 
toegevoegd doorlezen. 
 

Nationaal schoolontbijt woensdag 8 november 
Meer dan een half miljoen kinderen gaan van 6 t/m 10 
november samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 
basisscholen. Op de Watertuin gaan we woensdag 8 
november samen ontbijten. We krijgen onze producten 
gesponsord van supermarkt Plus!  
Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten is geen 
kunst!’. We laten op allerlei manier zien hoe leuk, lekker 
en makkelijk het is om de dag goed te beginnen.  

 
 
13 november start Cito eindgroepen 
13 november zullen alleen de eindgroepen starten met 
de Cito. Dit doen we om een goed beeld te krijgen van 
de niveaus van de kinderen op de vakgebieden 
woordenschat, rekenen, spelling en begrijpend lezen en 
dit nemen we mee in de eindgesprekken met ouders 
voor het V.O.-adviezen in januari 

 
 

Inloopochtend 1 november: leesconsulent 
We hadden de leesconsulent van de bibliotheek op 
school. De leesconsulent heeft grote affiniteit met 
onderwijs, leesbevordering en kinderen. Zij gaf 
informatie rond leesbevordering van de kinderen. Er 
waren 10 ouders aanwezig en zij vonden de ochtend 
leerzaam en interessant! We zijn blij met de 
geïnteresseerde ouders en hun vragen over hoe ze hun 
kind thuis ook konden ondersteunen. Zo kunnen we 
samenwerken aan de leesontwikkeling van uw kind 
 

 
 

Ouderbijdrage  
We hebben van verschillende ouders al de 
ouderbijdrage binnen. Sinterklaas en Kerst is al over 
een maand en de ouderbijdrage wordt onder andere 
gebruikt om deze dagen feestelijk te kunnen 
organiseren. Wanneer u nog niet heeft betaald willen wij 
u verzoeken om dit alsnog te doen.  
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 de naam van uw 
kind en groep.  
U kunt het bij de administratie contant betalen. Daar 
kunt u ook een regeling treffen om het in delen te 
betalen als het in 1 keer niet uitkomt. 

 
Jumboactie 
De Sparen voor je School actie is 4 oktober begonnen 
en er zijn al flink wat schoolpunten bij elkaar gespaard. 
Wij hebben als school op dit moment 658 punten 
verzameld.  
 
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/school-
speciaal-basisonderwijs-de-watertuin-i/ 
U kunt de code ook op school in de box bij unit 5 en 
unit 3 doen! Dan activeren wij het zelf. Bedankt voor 
het meehelpen! 

 
 

 



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 

http://www.watertuin.asg-almere.nl  of mailen naar: 

ziektemelding@watertuin.asg.nl  U mag ook een bericht 
doen via DigiDUIF. Vanaf 08.00 uur is de school 
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is  036-
5333548. Op dit moment is onze website moeilijk 
bereikbaar. Hier wordt aan gewerkt. 

 
Halen en brengen 
Wilt u in verband met de veiligheid van de leerlingen en 
de bereikbaarheid van school uw auto niet op de rijweg 
parkeren wanneer u uw kind komt brengen of halen? 
De buslus is bestemd voor de schoolbussen en 
daarmee verboden voor particuliere auto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surprises met Sinterklaas 
Het is binnenkort weer zover. Sinterklaas komt er weer 
aan. Dat betekent weer heel veel gezelligheid op de 
Watertuin. We willen u alvast attent maken op het feit 
dat alle groepen 6 t/m 8 meedoen met de surprises. 
Nadat er lootjes getrokken zijn, moeten kinderen zelf 
een cadeautje halen voor degene wiens naam op het 
lootje staat. We verwachten van de surprises dat 
kinderen er ook iets moois van maken. Meer informatie 
volgt binnenkort. 

 
 
 
 

   

Vakanties 

Maandag t/m vrijdag 23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 25 december t/m  5 januari Kerstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 
Vrijdag en maandag 30 maart en 2 april Goede vrijdag en 2e Paasdag 
Vrijdag  
Maandag t/m vrijdag 
Maandag 
Maandag t/m vrijdag 

27 april  
30 april t/m 11 mei  
21 mei 
23 juli t/m 3 september 

Koningsdag 
Meivakantie 
2e Pinksterdag 
zomervakantie 

   
 

 

Roostervrije dagen en studiedagen 

Voor alle groepen zijn dit jaar 4 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 kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.  

maandag 30 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

dinsdag 05 december studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag   02 februari roostervrij alle leerlingen vrij 

Maandag  05 februari roostervrij alle leerlingen vrij 

Donderdag 29 maart studiedag alle leerlingen vrij 

Donderdag 26 april studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag  15 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Maandag 18 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

 

http://www.watertuin.asg-almere.nl/
mailto:ziektemelding@watertuin.asg.nl

