Oktober 2018
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:
- 19 oktober: Studiedag. Kinderen vrij
- 22 oktober t/m 26 oktober: Herfstvakantie

Extra aandacht gevraagd voor betaling van de ouderbijdrage! Hiermee kunnen wij de leuke activiteiten
voor uw kind blijven organiseren.
Besluit voor invoering van de parkeerzone

Kinderboekenweekthema: Vriendschap

We zien dat er nog steeds ouders dubbel geparkeerd
staan om hun kind op te halen. In de ouderinfo van
september was al aangekondigd, dat de gemeente het
besluit heeft genomen, dat er een parkeerzone
ingevoerd gaat worden. Dat wil zeggen dat er borden
geplaatst zijn, 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 nogmaals 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. Ouders die dubbel geparkeerd staan
zullen van ons een brief krijgen waar dit besluit in
vermeld staat. In de bijlage vindt u een brief vanuit de
gemeente. Wij snappen dat dit lastig is, maar de
gevaarlijke situaties, die ontstaan zijn met de
gemeente, de moskee en de Watertuin besproken. Er
is echter geen andere mogelijkheid om het anders te
regelen.

Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek geopend
door een toneelstuk “de eend en de vos”.
Komende weken zullen er in de verschillende units o.a.
knutselcircuits, spellencircuit, boeken gelezen worden
en gedichten verteld worden. Verder komen er ouders
van collega’s om voor te lezen in de klassen. De oudste
kinderen lezen voor aan de jongste kinderen en zo
zullen er veel activiteiten zijn, waarbij we aandacht
besteden aan het thema “vriendschap”.

Mediawijsheid

Deze week maken de groepen een collage over het
thema vriendschap. Wat betekent vriendschap in de
klas.
Dit komt te hangen in de middenruimte. Op donderdag
11 en 12 oktober kunnen de groepen de tentoonstelling
bezoeken.

Vanaf hun tiende jaar worden kinderen steeds
zelfstandiger in hun mediagebruik. Ze weten goed wat
ze willen en wat er op mediagebied beschikbaar of
mogelijk is. Het is en blijft belangrijk dat ouders hun
kinderen daar goed bij begeleiden. Dat doe je door
aandacht te geven, te ondersteunen, mee te kijken of te
controleren en regels en afspraken te maken. Kinderen
moeten altijd het gevoel hebben dat zij bij hun ouders
terecht kunnen. Praat met uw kind over:
-het feit dat veel informatie op internet openbaar is,
en dus zichtbaar voor iedereen en dat het moeilijk is
om eenmaal online geplaatste informatie te
verwijderen.
-het feit dat online informatie niet altijd betrouwbaar
is.
Probeer negatieve reacties te voorkomen en blijf in het
gesprek open en geïnteresseerd!

Geen vervanging groepen bij zieke leerkracht
Door het tekort aan personeel in het onderwijs kunnen
wij helaas 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 bericht via Social Schools
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.

BHV-cursus

Schoolontwikkeling:

Komende weken zullen verschillende teamleden weer
op herhaling gaan voor op BHV cursus.
BHV (bedrijfshulpverlening) is bedoeld om letsel en
schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

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

Methode verkeer
We hebben een beslissing genomen om voor Wereld
Oriëntatie te kiezen voor de methode: Wijzer!
Komende periode zullen we voor verkeer ook een
nieuwe methode gaan uitkiezen.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:
 Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 Beperken en het bestrijden van een beginnende
brand
 Voorkomen en beperken van ongevallen
 In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle
kinderen en andere personen in het gebouw
 Alarmeren van en samenwerken met de overheid
hulpverleners

Schoolfruit
Onze school is één van de basisscholen die mag
meedoen aan EU-Schoolfruit.
Vanaf 12 november tot en met 19 april zullen we fruit op
school krijgen en kunnen de kinderen extra smullen van
fruit op school.

Uiteraard zullen we ook methode ‘Wijzer! Verkeer’ gaan
bekijken. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
-Studiedag
19 oktober hebben we weer een studiedag. Het
onderwerp voor deze dag is begrijpend lezen. We zullen
met het team ons verder verdiepen in het stof en zullen
stil staan bij hoe we de kinderen nog beter kunnen
helpen bij begrijpend lezen.

PBS op de Watertuin (Positive Behavior Support)
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:
-Speel en deel samen
-Let op het stilte teken
-Laat een actieve (werk)houding zien

Vraag eens aan uw kind welke gedragsregels zij
geoefend hebben!

Digiduif wordt Social Schools

Tips voor thuis:
1. Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in de yoghurt,
komkommer op brood, groentesoep bij de maaltijd en
aardbeien door het toetje!
2. Leg fruit en groente in het zicht en eet er zelf ook van
natuurlijk!
3. Altijd van alles proeven. Maak er een feestje van!
Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft.
4. Koken en boodschappen doen kan ook samen met
uw kind. Dan kan het kind meedenken over gezonde en
lekkere gerechten.
5. Als groente en fruit eten normaal is, dan is een koekje
of snoepje af en toe geen probleem

Begin 2017 zijn digiduif en Social Schools
samengegaan onder de naam Social Schools
Nederland. U heeft afgelopen week hier bericht van
gehad. Deze week zijn er brieven uitgegaan waarin
uitleg gegeven wordt over Social Schools en wat dat
voor u betekent. Heeft u nog vragen dan kunt u terecht
bij de administratie.

Ouderbijdrage
Komende week zullen alle ouders, die niet betaald
hebben, een brief ontvangen met het verzoek tot
betalen van de ouderbijdrage. Lukt het niet in een
keer, dan kunt u ook een betalingsregeling treffen
bij de administratie of met de directie.
Als school zijn wij 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.

Halen en brengen

Pluis ouder

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.

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.

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 Social Schools. Vanaf 08.00 uur is de school
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0365333548

Vakanties

Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Donderdag en vrijdag
Maandag
Maandag t/m vrijdag

22 t/m 26 oktober
24 december t/m 4 januari
18 t/m 22 februari
19 april
22 april t/m 3 mei
30, 31 mei
10 juni
15 juli t/m 23 augustus

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
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

woensdag

12 juni

roostervrij

alle leerlingen vrij

donderdag

13 juni

roostervrij

alle leerlingen vrij

vrijdag

14 juni

roostervrij

alle leerlingen vrij

