Mei 2018
Unit 3 :
Unit 5 :
Unit 7 :

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

BELANGRIJKE DATA:
Alle units:
- 21 mei: Pinksterdag: Kinderen vrij
- 23 mei: Start cito toetsen
- 6 juni: Sportdag unit 5 en unit 7
- 11 t/m 13 juni: Kamp eindgroepen
- 15 juni en 18 juni: Roostervrije dagen. Kinderen vrij

Let op: Uitnodiging gesprek Koersplan ASG voor ouders. Zie bijlage.

Studiedag 26 april

Terugblik ORANJE week 16 t/ m 25 april

Na een succesvolle studiedag op 29 maart over de visie
van de Watertuin hebben we 26 april stilgestaan bij de
droom, die we over de toekomst van de Watertuin
hebben. We zijn in verschillende groepen uiteengegaan
om hierover na te denken en de groepjes hebben tijdens
de gesprekken, krachtige omschrijvingen van hun droom
gemaakt. Er zijn verschillende teksten geschreven en
we gaan onderling stemmen, welke omschrijving van de
droom het beste past bij de Watertuin. We houden u op
de hoogte!

We hebben een fantastische ORANJE week gehad met
de kinderen. De kinderen hebben veel verschillende
activiteiten gedaan met kunst en cultuur, techniek, dans,
muziek, sport, media, beeldende vorming, musea en ga
zo maar door. We hadden op de gangen prachtige
kunstzinnige werkjes van de kinderen hangen.

Sportdag 6 juni
De sportdag voor unit 5 en 7 is op 6 juni in de
Topsporthal in Almere Poort. De kinderen worden
om 9:00 uur verwacht bij de ingang van de
Topsporthal. Om 14:00 kunt u uw kind weer bij de
ingang ophalen.
De sportdag wordt georganiseerd door AKT. AKT is
opgericht door de gemeente Almere met ondersteuning
van de provincie Flevoland. Het AKT is een
expertisecentrum op het gebied van talentontwikkeling
in de sport. Het AKT werkt samen met de topsport,
breedtesport en het bewegingsonderwijs. Het
gezamenlijke doel is om kinderen te helpen bij het
ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en
(top)sporttalenten, ieder op zijn eigen beweegniveau.
Let op!
Kinderen nemen zelf hun 10-uurtje, lunch en drinken
mee. Een flesje of bidon is aan te raden, zodat het met
water bijgevuld kan worden.
Let u erop dat u uw kind zelf moet brengen en halen!

Natuurlijk was koken weer favoriet bij de kinderen. Alle
kinderen hebben in de keuken pannenkoeken gebakken
en het lekker opgegeten! Als afsluiting van de ORANJE
week had een groepje meiden uit de bovenbouw een
fantastische dans act ingestudeerd en daar mochten alle
units naar gaan kijken.

Schoolreisje 14 juni
De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis op 14 juni. We
zullen later dan half 3 terug zijn. Wilt u er rekening mee
houden, dat wanneer uw kind met de schoolbus komt, u
ze zelf moet ophalen? U krijgt nog nader informatie over
waar uw kind naar toe gaat.

Dans-act groep 8

Nieuw Koersplan van ASG

Kampbetaling

Dit jaar werken we aan een nieuw Koersplan van de
Almeerse Scholen Groep voor de periode 2019-2022. In
het Koersplan beschrijven we onze ambities, welke
opdrachten voor onszelf daaruit voortvloeien en hoe we
ervoor zorgen dat we onze doelen daadwerkelijk
bereiken. Daarnaast is het Koersplan de basis van de
jaarplannen van onze 40 basisscholen en acht
middelbare scholen. Vragen die we hierbij stellen zijn
onder andere: ‘Hoe kunnen verwachtingen van
ouders/verzorgers en school het beste op elkaar
afgestemd worden?’, ‘Wat hebben we de afgelopen
jaren bereikt en hoe bouwen we daarop verder?’ en
´Wat mag juist meer aandacht krijgen de komende
periode?’.
We nodigen u graag uit om samen met ons mee te
denken over de nieuwe koers, omdat we geloven in de
(denk)kracht van samen. Omdat u, als ouder/verzorger
van de kinderen voor wie wij onderwijs verzorgen, weet
wat er nodig is om uw kind(eren) succesvol voor te
bereiden op de toekomst. Zie voor volledige
informatie de bijlage!

11 t/m 13 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. Wanneer er niet betaald
wordt kan uw kind helaas niet mee.
Wilt u dit bedrag overmaken op rekening NL65
INGB 0001907713 t.n.v. ASG inzake De Watertuin;
Graag bij het overmaken van het bedrag voor kamp, de
naam van het kind, groep en ‘kamp’ vermelden.

Schoolreisje

Ziekmelding

14 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. 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.
Graag bij het overmaken naam van het kind, groep en
‘schoolreisje’ vermelden.

Vakantiedagen 2018-2019
Hieronder alvast een overzicht van de vakantiedagen
van 2018-2019. Kunt u alvast rekening mee houden.
Herfstvakantie: 22 okt t/m 26 okt
Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 feb
Meivakantie: 29 april t/m 3 mei
Zomervakantie: vanaf 15 juli

Ziekte vervanging groepen
U zult van uw kind al gehoord hebben dat ze verdeeld
zijn geweest of dat er verdeelkinderen in hun groep
waren. Helaas kunnen we op dit moment bij ziekte van
een leerkracht niet altijd een vervanging regelen. Dit
betekent dat de kinderen verdeeld worden in de overige
groepen. Het komt ook voor dat we een Digiduif sturen
met het verzoek om kinderen thuis te houden. Wanneer
dit niet lukt vangen we de kinderen altijd op school op en
worden ze verdeeld.

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 0365333548. Op dit moment is onze website moeilijk
bereikbaar. Hier wordt aan gewerkt.

Vakanties

Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag
Maandag t/m vrijdag

27 april
30 april t/m 11 mei
21 mei
23 juli t/m 31 augustus

Roostervrije dagen en studiedagen

Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
zomervakantie

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.
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

