November 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:
- 7 november: Nationale schoolontbijt
- 12 november: Start schoolfruit

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

Laura van der Heide (adjunct-directeur)

Afspraken gymles

Vlak voor de herfstvakantie is juf Laura benaderd om
waarnemend directeur te worden op de Heliotroop. Er
zou een directeurswissel plaatsvinden tussen de
Vuurvogel en de Heliotroop. Nu is degene die de
Heliotroop zou waarnemen plotseling ziek geworden.
Vandaar dat ze op zeer korte termijn iemand zochten.
De directietaken van Laura worden door Karin
(directeur) en Jin (adjunct-directeur) waargenomen.
Waar noodzakelijk zullen de intern begeleiders en de
bouwcoördinatoren ons helpen. Het is de bedoeling dat
juf Laura uiteindelijk weer terugkomt op de Watertuin.

Het is bij gym belangrijk dat er structuur,
voorspelbaarheid en duidelijke regels zijn voor veel van
onze leerlingen. Daarom hebben wij regels bij de
gymles. Wij willen u vragen om te letten op de volgende
regels:
Gymspullen:
- Leerlingen gymmen in korte broek/Tshirt/legging of turnpakje.
- Uit hygiënische overwegingen heeft het
onze voorkeur dat leerlingen op
gymschoenen gymmen. De vakleerkracht
kan hierin voorlichten. In sommige gevallen
zal de vakleerkracht gymschoenen afkeuren
omdat ze niet geschikt zijn om verantwoord
op te gymmen (bv. turnschoentjes,
bootschoentjes).
- Gymschoenen mogen niet buiten gedragen
worden. Zwarte zolen alleen in overleg met
de vakleerkracht.
Sieraden/waardevolle spullen:
- Alle sieraden (horloges, kettingen,
armbanden, grote oorbellen e.d.) moeten af
tijdens de gymles en kunnen in de
sieradenbak. Verantwoordelijkheid ligt bij de
kinderen. Liefst sieraden thuislaten op de
gymdagen.
Kledingstukken kwijt?
Mocht u spullen kwijt zijn geeft u aan de kinderen door
wat mist. We hebben een kast met gevonden
voorwerpen. Het is handig om gymspullen te voorzien
van de namen. Zo kunnen u ze niet kwijtraken.

Mediawijsheid
Wat moet je weten over de invloed van de media?
Iedereen kan dingen op internet zetten. Leer uw kind om
een kritische houding te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het
gebied van nepnieuws. Bespreek de volgende vragen:
-Wie biedt deze informatie aan? Welke belangen heeft
deze persoon / organisatie?
-Voor wie is deze informatie bedoeld?
-Klopt de informatie? Controleer altijd door meerdere
bronnen te gebruiken, bv. een andere website, een boek
of sociale media
-Is er sprake van een filter bubble?
Filter bubble: Als je surft, wordt er een profiel van je
gemaakt. Dat gebeurt o.a. op basis van je
zoekgeschiedenis, e-mailverkeer, koopgedrag en
berichten op sociale media.
Bij nieuwe zoekopdrachten wordt vervolgens alles
weggelaten wat niet past binnen jouw profiel. Zo
ontstaat om elk persoon heen een filter bubble. Het is
belangrijk dat ook kinderen zich hier bewust van zijn.

Methode verkeer

Afscheid Juf Hanneke

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

Juf Hanneke gaat na 17 jaar de Watertuin verlaten. Ze
heeft 40 jaar gewerkt als logopedist. Wegens
gezondheidsredenen heeft ze in goed overleg besloten
om te stoppen. Ze vond het werken met de kinderen
ontzettend leuk en stapte vrolijk en vol energie steeds
de school in en werkte de hele dag met plezier. Wij
wensen juf Hanneke veel sterk toe met haar
gezondheid.

40-jarig jubileum Juf Saskia

We zullen weer verschillende verkeersmethodes
bekijken. Uiteraard zullen we methode Wijzer! Verkeer
ook inzien. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
-Studiedag
Vrijdag 19 oktober hadden we weer een studiedag met
het thema: begrijpend lezen.
De kernpunten waren:
 Wat is begrijpend lezen en een stukje theorie.
 De verschillende leerstrategieën zijn besproken
en bestudeerd.
 Er is uitgelegd wat het GRRIM-model is en hoe
je deze inzet tijdens de begrijpend lezen lessen.

Juf Saskia uit de groep Inktvis is al 40 jaar juf. Dat is
natuurlijk een geweldige prestatie en nog steeds komt
juf Saskia met veel energie op school om met de
kinderen te werken. We hebben met juf Saskia en het
team donderdag 1 november een feestje gevierd om
deze mijlpaal te vieren.

40-jarig jubileum Juf Lucia
Juf Lucia (kleutergroep) was op donderdag 1 november
ook 40 jaar juf. We zijn natuurlijk trots op juf Lucia, die
elke dag met veel geduld en plezier met de kinderen
werkt. Voor Juf Lucia zullen we op korte termijn ook een
feestje vieren om stil te staan bij deze mijlpaal!

Schoolfruit
Vanaf 12 november tot en met 19 april 2019 zullen we
fruit op school krijgen en kunnen de kinderen extra
smullen van fruit op school. U kunt ervoor kiezen om
minder fruit in de ochtend mee te geven. We krijgen
verschillende soorten fruit en we stimuleren kinderen
zoveel mogelijk te proeven van al het fruit.

Muizenvallen in school

Komend jaar gaan we ons hier verder in verdiepen. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

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

We hebben al jaren veel muizen in het gebouw.
Afgelopen jaren is een bedrijf actief bezig geweest met
het vangen van muizen. Dit heeft niet het gewenste
effect. We hebben voor komende periode afgesproken
dat er nieuwe muizenvallen komen. Dat zijn kastjes, die
in het gebouw geplaatst gaan worden. Het schijnt dat dit
wel kan helpen. Mocht u kastjes tegenkomen, dan weet
u, waar ze voor zijn.

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.

Nationale schoolontbijt woensdag 7 november

Ouderbijdrage

In de week van 5 tot en met 9 november schuiven een
half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen aan de
ontbijttafel. Woensdag 7 november ontvangen wij
ontbijtpakketten van de Aldi voor het Nationale
Schoolontbijt.

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.

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

We gaan gezellig en gezond samen ontbijten met de
kinderen. Er wordt gezorgd voor een goed gevuld,
gezond pakket en leuk lesmateriaal. Deze week komt er
apart extra informatie over het ontbijt in de groepen.

Vakanties

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

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

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

