Juli 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:
- 16 juli: Musical groep 8
- 18 juli: Wenochtend
- 3 september: Start nieuwe schooljaar

Let op! 20 juli voor de zomervakantie is een vrije dag.
Wenochtend woensdag 18 juli

Schoolontwikkeling:

Woensdag 18 juli is alweer de wenochtend. Alle
leerlingen gaan naar hun nieuwe juf of meester. Ze
maken dan kennis met nieuwe kinderen, die bij ons op
school komen. Ze zullen alvast activiteiten doen om aan
elkaar en de nieuwe groep te wennen. Volgende week
hebben we helder in welke groep uw kind komt. We
vragen nog even om uw geduld.

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

Musical groep 8 maandag 16 juli
Groep 8 heeft nog een paar weken en dan zullen zij de
Watertuin verlaten. Dit jaar hebben de kinderen een
keuze gekregen of ze in een musical wilden meedoen of
in een film. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen
voor de musical en de film. Ouders gaan naar de
voorstelling waar hun kind aan meedoet. De voorstelling
is op: maandagavond 16 juli. Alle ouders van groep 8
krijgen van de kinderen een uitnodiging.

Snappet
Enkele maanden geleden zijn wij begonnen met een
pilot met Snappets in de groepen 7. We zien veel
positieve punten aan het werken met de Snappets, maar
vinden het nog te vroeg om er conclusies uit te trekken.
We hebben besloten om de Snappets volgend jaar nog
een jaar uit te proberen, met extra ondersteuning en
cursussen voor de leerkrachten, die ermee gaan

JINC (bliksemstages)
De groep 7 zijn afgelopen maand op bliksemstage
geweest. De kinderen werden begeleid door een
medewerker van het bedrijf waar ze waren. De kinderen
deden enthousiast mee en hielpen de medewerkers met
het werk. Dit vonden ze zo leuk, dat telkens de vraag
kwam of ze er niet mochten blijven, wanneer het tijd was

werken. In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals
ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Door de
verschillende vormen van feedback, die de leerkracht
van Snappet krijgt, in combinatie met de tijdswinst, die
Snappet oplevert, is hij/zij in staat om (per leerling)
fouten te analyseren en de kwaliteit van het onderwijs
op die manier te verbeteren. Door de analyse kan de
leerkracht veel gerichter instructie gevende leerkracht
veel meer tijd om uitleg te geven aan de leerlingen.

Methode Wereldoriëntatie
om afscheid te nemen. De medewerkers gaven na
afloop aan, dat onze kinderen zich goed aan de
afspraken hielden, die gemaakt werden. Volgend jaar
zullen we met de groepen 7 weer mee doen aan de
bliksemstages.

De leerkrachten in verschillende jaargroepen hebben
twee methodes uitgeprobeerd in hun groep. Na
verschillende evaluaties, waarbij de pluspunten en
minpunten van de methodes naast elkaar gezet zijn, zal
komende weken besloten worden welke methode we
kiezen. Het gaat om de methodes: Blink en Wijzer door.

Evaluatie sportdag

Vertrekkende collega’s

De sportdag voor unit 5 en unit 7 werd gehouden in de
Topsportcentrum. We waren blij dat bijna alle kinderen
hun weg hadden gevonden naar het Topsportcentrum.
Er werden door studenten diverse sporten aangeboden
en de kinderen hebben een plezierige, sportieve dag
gehad. We gaan intern evalueren of we volgend jaar
weer naar het topsportcentrum gaan met de sportdag en
zullen u hier tijdig over informeren.

Op donderdag 19 juli na schooltijd hebben alle
personeelsleden een afscheidsbijeenkomst. We zullen
op deze middag afscheid nemen van collega’s. De ene
heeft hier kort gewerkt, de andere vele jaren. We zijn
trots op de inzet die ze getoond hebben en op het feit
dat onze leerlingen veel van hen hebben geleerd.
Dit jaar gaan weg:
Juf Sadia (groep Libel)
Juf Shama (groep Eend)
Juf Simone (logopedie)
Juf Andrea (groep Maanvis)
Meester Paul (conciërge)

Evaluatie schoolreisje
De schoolreisjes zijn in alle units ontzettend goed en
gezellig verlopen. De kinderen hebben genoten van de
attracties en gelukkig hadden we ook prima weer.
Helaas duurt door de file de terugweg soms wat langer
dan we verwachten.

Evaluatie kamp
We zijn dit jaar weer naar Nunspeet geweest met groep
8. De kinderen waren erg enthousiast en hebben het
leuk gehad. We hebben verschillende spellen gespeeld
in diverse groepen. De kinderen konden door te winnen
gouden munten verdienen. De gouden munten konden
ze gebruiken om tijdens de bonte avond allerlei spellen
te doen en zoveel mogelijk munten te winnen.
Uiteindelijk had een kind uit de Zeeleeuw de meeste
munten en was hij de Gouden Kanjer van kamp 2018!
We hebben verder gezwommen en gebowld. Mooiste
compliment kregen we van een oude meneer: “Wat leuk
dat jullie kinderen zo rustig spelen!”

Parkeerbeleid
Vanuit het klankbordgroep van Staatsliedenwijk-noord is
uiteindelijk een besluit genomen. De gemeente is van
plan om een zonaal parkeerverbod in de wijk in te
stellen. Dat wil zeggen dat er alleen in de parkeervakken
geparkeerd mag worden. Hier zal op gehandhaafd
worden en verkeerd geparkeerd staan betekent dan een
boete. Lang de gele lijn naast de school mag dan ook
niet meer gestopt worden.

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

Algemeen ouderavond 11 september 2018
In het nieuwe schooljaar is de algemene ouderavond op
11september. Er zal dan een algemeen onderwerp
besproken worden. We zullen dit met u via de ouderinfo
communiceren.
Na het algemene stuk is er gelegenheid om kennis te
maken met de nieuwe juf/meester van uw kind. Zij zal u
vertellen wat uw kind in dit schooljaar kan verwachten.
Wij hopen op deze avond veel ouders te mogen
ontvangen!

Meester Paul heeft ruim 21 jaar gewerkt op de
Watertuin. Hij deed het beheer van het gebouw en
daarnaast heeft hij zich ingezet om een deel van de ICTwerkzaamheden op de Watertuin goed te laten
verlopen.

Mr schooljaar 2018-2019
Afgelopen jaar hebben ouders en leerkrachten in de
Medezeggenschapsraad meegesproken en meegedacht
over ontwikkelingen op de Watertuin. Helaas hebben
een ouder en een leerkracht besloten om te stoppen.
We willen ze hierbij bedanken voor hun inzet!
We zijn wel blij om te vermelden, dat we een nieuwe
ouder hebben, die de medezeggenschapsraad gaat
versterken namelijk Esther Bessem. Juf Christel gaat
het leerkrachtenteam versterken. We hebben dan weer
een compleet medezeggenschapsraad voor het nieuwe
schooljaar.

Tekenseizoen is begonnen

Teken zijn kleine spinachtige parasieten en
met het blote oog bijna onzichtbaar. Ze blijven in leven
door zich bij 'gastheren', dieren en mensen, te voeden
met bloed. Vaak ontdek je een teek pas nadat het zich
in je huid heeft vastgebeten en volgezogen met bloed.
Controleer de kinderen daarom goed, nadat ze in gras,
struikgewas of heide zijn geweest.

Leesluikjes
Kijken de kinderen al uit naar de zomervakantie?
Tijdens de vakantie kunnen kinderen in de
basisschoolleeftijd op zwijsen.nl iedere dag een luikje
openen met daarin een leuke, verrassende activiteit die
te maken heeft met lezen: een spelletje, een lees-, of
een luisterfragment bijvoorbeeld. Zo blijft je kind ook
tijdens de vakantie op een speelse manier bezig met
lezen. Je kan je inschrijven via:
https://www.zwijsen.nl/leesluikjes-schrijf-je-vast-in

