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

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

Unit 7 :  Zeester, Krab, Zeepaard, Pinguïn, Kreeft, Inktvis, Orka, Zeeleeuw 

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- 11 september: Algemene ouderavond. 

- 26 en 27 september: Oudercontact. 

- 28 september: Roostervrij. Alle kinderen vrij. 

Extra aandacht gevraagd voor betaling van de ouderbijdrage! Hiermee kunnen wij de leuke activiteiten 

voor uw kind blijven organiseren. Tijdens de oudercontact (26 en 27 september) heeft u de gelegenheid 

het op school contant te betalen. 

 
                                                                                                                                                 

Algemene ouderavond 12 september 
Dinsdag 11 september om 19.00 uur is er een 
algemene ouderavond. De deur staat open vanaf 
18.45 uur. Deze avond zal gezamenlijk in de 
middenruimte beginnen. We zullen stilstaan bij het 
onderwerp: Mediawijsheid.  
 
Na het algemene stuk is er gelegenheid om kennis te 
maken met de nieuwe juf/meester van uw kind. Zij zullen 
u vertellen wat uw kind in dit schooljaar kan verwachten.  
Wij hopen op deze avond veel ouders te mogen 
ontvangen! Bij binnenkomst krijgen alle ouders een 
lot. Tussendoor en aan het eind zal er een lot 
getrokken worden en zullen we een mooi 
prijzenpakket weggeven. 
 

Nieuwe leerkrachten 
We hebben dit jaar nieuwe enthousiaste juffen en die 
ons team komen versterken. Hieronder worden zij aan u 
voorgesteld:  
Juf Cora 

  
Graag wil ik mezelf voorstellen als nieuwe leerkracht 
van De Watertuin. Ik ben (juf) Cora en 4 dagen 
werkzaam in praktijkgroep 6 met de naam Otter. Na mijn 
opleiding HBO-SPH heb ik een aantal jaar gewerkt in de 
gehandicaptenzorg. Daarna heb ik de PABO voltooid en 
ben ik 18 jaar werkzaam geweest in het regulier 
basisonderwijs. Een hoogtepunt was 8 jaar werken in 
een ZML-groep binnen een reguliere basisschool. Deze  

 groepen bestaan niet meer in deze vorm, maar wat fijn 
dat ik het werk met leerlingen met meer specifieke 
onderwijsbehoeften kan voortzetten. Ik voel mij welkom 
op De Watertuin. Voor en met de kinderen zal ik mij 
inzetten om er een fijne en leerzame schooltijd van 
maken. Zijn er vragen of opmerkingen, loop gerust 
even binnen. Tot ziens! 
 
Juf Tera 

 
Graag wil ik mezelf voorstellen als nieuwe leerkracht 
van De Watertuin. Ik ben juf Tera en werk 3 dagen op 
de Watertuin. De woensdag in groep 8 (Orka) en de 
donderdag en vrijdag in groep 7 (Zeepaard). Afgelopen 
zomer ben ik verhuisd van Amersfoort naar Almere. 
Daar woon ik nu met mijn zoon, mijn vriend en zijn zoon. 
Na de PABO heb ik 6 jaar gewerkt in het reguliere 
basisonderwijs en daarna 9 jaar in het speciaal 
onderwijs, waar ik ontdekte dat mijn hart ligt bij kinderen 
met een meer specifieke onderwijsvraag. Ik vind het 
leuk om de Watertuin en de kinderen elke dag steeds 
meer te leren kennen. Ik hoop er samen met de 
kinderen en hun ouders een leuk en leerzaam 
schooljaar van te maken. Mocht u nog vragen hebben, 
dan bent u welkom om langs te komen in de groep. 
 

Stagiares 
In de volgende ouderinfo zullen we de stagiaires op de 
Watertuin kort aan u voorstellen. 



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

PBS op de Watertuin (Positive Behavior Support) 
We gaan voor het vierde jaar werken met PBS op de 
Watertuin. De basiselementen van PBS bestaan uit: 
-Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht 
-Positief gedrag wordt aangeleerd 
-Positief gedrag wordt bekrachtigd 
-Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie 
-School, ouders en zorg werken samen. 
-Beslissingen worden gemaakt op basis van 
geregistreerde gegevens (Swis) 
De kinderen kunnen bij het laten zien van goed gedrag 
beloond worden met munten. In de klas kunnen de gele 
munten bij de leerkracht ingeleverd worden voor een 
individuele beloning, zoals computeren en chocomelk 
drinken.  
Met de klas wordt besproken welke groepsbeloning de 
leerlingen willen bij een bepaald aantal gekleurde 
munten, zoals koken. 

PBS munten 
De kinderen worden bij positief gedrag, buiten de groep, 
beloond met gekleurde munten. Deze kunnen ze buiten 
de groep verdienen door goed gedrag te laten zien en 
door op een positieve manier iets te doen. Deze munten 
worden verzameld in de buis in de klas en zo kunnen ze 
met de klas een zelf bedachte beloning verdienen.  

 
Swis 
SWIS is een programma waarmee wij data verzamelen 
over gedragsincidenten op school-, klas- en leerling 
niveau. Via het programma is direct te zien wat er op 
school gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen 
zijn. Het team registreert gedragsincidenten en het 
zorgteam evalueert en analyseert de data. De 
schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen 
voor het opzetten van gerichte interventies. 

Gedragslessen 
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: 
-Loop rustig binnen. 
-Kom rustig de klas in. 
-Hang je jas en tas op. 
-Ga na de bel bij het verzamelpunt staan. 

 

Methode wereldoriëntatie  
Afgelopen schooljaar hebben we een keuze gemaakt 
voor de methode “Wijzer!” voor wereldoriëntatie. De 
kinderen werken in een leerwerkboek. Het voordeel van 
het leerwerkboek is, dat de kinderen niet meer apart een 
boek en werkschrift hebben. Het leerwerkboek is het 
boek en werkschrift ineen. Daarnaast zijn de 
onderwerpen in de boeken weer aangepast aan de 
huidige tijd met leuke en actuele onderwerpen. 

 
 
Komend jaar zal een werkgroep zich buigen over de 
methode “Wijzer” om het aanbod nog beter af te 
stemmen op de groepen en niveaus. 
 

Studiedag PAD (sociaal emotionele 
ontwikkeling) 
Afgelopen donderdag hebben we een studiedag gehad 
over PAD. PAD staat voor ‘Programma Alternatieve 
Denkstrategieën’. Het PAD-leerplan is ontwikkeld om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de 
vier en twaalf jaar te stimuleren. Docenten kunnen met 
het PAD-leerplan op professionele wijze werken aan de 
sociale en emotionele competenties van hun leerlingen. 
PAD is in die zin een preventief programma. 
Het PAD-leerplan heeft twee hoofddoelstellingen: 

 Het bevorderen van de zelfkennis en de sociale 
vaardigheid van de leerlingen: leerlingen krijgen 
inzicht in de manier waarop hun emoties invloed 
hebben op hun eigen functioneren. Daardoor 
worden ze vaardiger in het omgaan met anderen. 

 Het bevorderen van onderwijskundige en 

opvoedkundige processen in de groep. 

                        
Het Pad-leerplan heeft raakvlakken met PBS en vullen 
elkaar goed aan om kinderen zo goed mogelijk te 
kunnen helpen. Het team is zeer gemotiveerd om te 
werken met dit leerplan van PAD. 

 

http://www.praktikon.nl/diensten/swpbs-schoolbrede-aanpak/
http://www.praktikon.nl/diensten/swpbs-schoolbrede-aanpak/


De wijk – en jeugdagent: 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen wij ons, 
via deze nieuwsbrief, aan jullie, ouders en leerlingen, 
voorstellen. Vanuit ons werk staan wij in verbinding met 
de school voor advies en daadwerkelijke hulp als dit 
nodig mocht zijn. Het kan dus goed mogelijk zijn dat 
jullie een van ons zien in of rond de school. 
 
Wat doen wij: 
Als wijk –en jeugdagent zijn wij natuurlijk vooral 
politieman of vrouw en houden we ons bezig om de wijk 
een stukje veiliger te maken, maar hebben wij bij de 
politie ook een bijzondere taak. 
Wij hebben namelijk meer tijd en aandacht voor zaken 
en gebeurtenissen, die dit nodig mochten hebben of die 
hierom vragen. Dit kunnen zaken zijn van bv, negatief 
en hinderlijk gedrag tot aan strafbaar gedrag of zaken 
waar er zorgen zijn over de veiligheid van mensen.  
 
In de school kunnen dit soort zaken voorkomen. Veel 
zaken worden door de medewerkers van de school zelf 
natuurlijk opgelost, maar als hiervoor aanleiding is, kan 
de schoolleiding contact zoeken met de wijk – en 
jeugdagent voor advies of andere hulp. 
 
Wat kunnen wij betekenen: 
Wij zijn dus vooral namens de politie een aanspreek 
punt voor de school, maar ook voor jullie als ouders en 
leerlingen van de school. De contacten lopen via de 
schoolleiding. Als u graag een keer de wijk of de 
jeugdagent wilt spreken kunt u dit bij hen aangeven. 
 
Wij werken vanuit het politiebureau vanuit de 
Operetteweg 5a, 1323VJ in Almere. 
 
 

  
 
   Shiary     Jan       

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. 
 

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.asg.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 

Verdeling groepen in de units 
Dit jaar zijn we met 1 groep op de Watertuin uitgebreid. 
Dat heeft als gevolg dat er in unit 5 één groep 4 
geplaatst is en in unit 7 één groep 6 geplaatst is.  
De ib-ers blijven gekoppeld aan de units.  
Juf Rianne is de interne begeleider van unit 3 
Juf Claude is de interne begeleider van unit 5 
Juf Tineke is de interne begeleider van unit 7 
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u bij de directie 
terecht.  

 
Besluit voor invoering van de parkeerzone 
De gemeente heeft het besluit genomen dat er een 
parkeerzone ingevoerd gaat worden. Dat wil zeggen dat 
er borden geplaatst worden, die aangeven dat er alleen 
in de parkeervakken geparkeerd mag worden.   
Er mag dus niet geparkeerd worden buiten de vakken, 
zoals op de stoep, op de straat en op het gras. Wij 
willen u verzoeken om uw auto te parkeren in de 
parkeervakken en uw kind bij de schooldeur op te 
halen. Anders loopt u de risico op een bekeuring. 

 
Ouderbijdrage  
Als school ben je 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 de naam van uw 
kind en groep.  

 
Pluis ouder 
In het verleden ging de ouderraad na elke vakantie de  
klassen langs om bij de kinderen op luizen en neten 
te controleren. Helaas hebben we te weinig OR-leden 
om dit nog te kunnen doen voor de hele school. 
Wanneer u dit wilt doen, kunt u zich opgeven bij de 
leerkracht. Het kan ook zo zijn dat u benaderd wordt 
door de leerkracht, wij kunnen uw hulp namelijk hard 
gebruiken. 
 

Ouderraad 
Zeven jaar geleden zijn we begonnen met een 
ouderraad op de Watertuin. Wij zoeken voor dit 
schooljaar nieuwe enthousiaste ouderraadsleden. De 
ouderraad helpt bij het organiseren van het 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest en bv sportdagen en het 
versieren van de middenruimte. Ongeveer 8 x per jaar 
hebben we een vergadering onder schooltijd. Ieder OR-
lid is aanspreekpunt voor een feest. Wilt u ons 
helpen?!!! Meldt u dan aan bij juf Laura (adjunct-
directeur) of juf Sandra.  

 
Medicijngebruik 
Verschillende leerlingen op school gebruiken 
medicijnen. Om alle papieren weer up-to-date te hebben  
vragen wij u, als uw kind medicijnen heeft die wij op 
school moeten geven het bijgeleverde formulier in te 
vullen en terug te sturen. Heeft u deze pas geleden 
ingeleverd omdat uw zoon/ dochter nieuw is op school 
hoeft dit niet. 

 
 

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


Themabijeenkomst in de bibliotheek 

Deze themabijeenkomst is voor alle ouders, die meer 
willen weten over voorlezen. Het vindt plaats op 2 
locaties van 09:30 uur – 11:00u. 
-12 september 2018 in de nieuwe Bibliotheek, Almere 
Stad 
-24 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Poort 

  
Je volgt een Workshop Voorlezen en aanbod komt dan: 
Op welke manieren doe je dat? 
Wat is het belang van (voor) lezen? 
Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu? 
Vooraf aanmelden bij 
educatie@denieuwebibliotheek.nl.  
U kunt het aantal personen dat komt vermelden. Veel 
voorleesplezier! 
 

 

 

Vakanties 

Maandag t/m vrijdag 22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 24 december t/m  4 januari Kerstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
Vrijdag  19 april  Goede vrijdag 
Maandag t/m vrijdag 
Donderdag en vrijdag 
Maandag 
Maandag t/m vrijdag 
 

22 april t/m 3 mei  
30, 31 mei 
10 juni 
15 juli t/m 23 augustus 
 

Meivakantie 
Hemelvaart 
2e Pinksterdag 
Zomervakantie 
 

 

Roostervrije 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 hiernavolgende dagen geen school. Let 

op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.  

vrijdag 28 september roostervrij alle leerlingen vrij 

vrijdag 19 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag   07 december studiedag alle leerlingen vrij 

vrijdag  25 januari roostervrij alle leerlingen vrij 

maandag    28 januari roostervrij alle leerlingen vrij 

maandag  18 maart studiedag alle leerlingen vrij 

donderdag 18 april studiedag alle leerlingen vrij 

dinsdag 11 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

mailto:educatie@denieuwebibliotheek.nl


woensdag 12 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

donderdag 13 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

vrijdag  14 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

 


