Januari 2019
Unit 3 :
Unit 5 :
Unit 7 :

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

BELANGRIJKE DATA:
Alle units:
- Vrijdag 25 en maandag 28 januari: Roostervrije dag
- Dinsdag 26 feb en woensdag 27 feb: Oudercontactmiddag, -avond.

Een mooi en gezond 2019

PBS op de Watertuin (Positive Behavior Support)

Allereerst wil het team van de Watertuin alle ouders en
verzorgers en de kinderen van de Watertuin een
fantastisch gezond en leerzaam 2019 wensen.

Vanuit de waarden, ‘Respect’, ‘Veiligheid’, ‘Plezier’ en
‘Verantwoordelijkheid’ hebben we lessen gemaakt, die
we met de kinderen oefenen. Elke week staan er enkele
lessen centraal. Deze maand hebben we bijvoorbeeld:
- Doe de deur rustig open en dicht.
- Waardeer elkaars werk.
- Wees eerlijk bij spelletjes.

Verlenging Onderwijs Jeugd Hulp arrangement
In augustus 2015 hebben zijn wij de samenwerking met
Vitree, een jeugdzorg instantie, die passende (extra)
zorg biedt voor onze leerlingen aangegaan.
Er zijn 10 medewerkers van Vitree actief met onze
leerlingen en eventueel ouders. De ondersteuning
gebeurt veelal onder schooltijd. Wat kan er allemaal;
trainingen, behandeling, ouderbegeleiding, speltraining,
PMT of wat een individueel kind nodig heeft op JGGZgebied.
Elk jaar bepaalt de gemeente of het arrangement
verlengd wordt. Wij zijn erg blij dat zij de meerwaarde
van de samenwerking en daarbij de hulp die aan de
kinderen geboden wordt erkennen, door het weer
financieel met een jaar te verlengen.

Ook leren wij vanuit onze PBS-waarden onze kinderen
verantwoordelijk om te laten gaan met spullen van
zichzelf en van de ander. Hierbij is het belangrijk, dat ze
hun omgeving, de klas, de gang en het plein netjes
houden.
Tip: Vraag eens aan uw kind welke gedragsregels zij
geoefend hebben.

Mediawijsheid
Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch
en bewust te gamen, internetten, lezen en tv te
kijken.
Als opvoeder heb je een belangrijke rol in die keuze en
begeleiding over het mediagebruik van kinderen. Kies
als ouder bijv. voor kwalitatief goede en uitdagende
games en You Tube- filmpjes. De Mediadiamant is een
handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen
mediawijs te laten opgroeien.

Geen vervanging groepen bij zieke leerkracht
We zijn dit jaar gestart met veel nieuwe kinderen in de
groepen. Dat betekent, dat bijna alle groepen vol zitten.
Door het tekort aan personeel in het onderwijs, kunnen
wij helaas op dit moment bij ziekte van een leerkracht
niet altijd vervanging regelen. We kunnen de groepen
niet altijd verdelen, omdat dit door de volle groepen veel
onrust geeft.
Het komt dan 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 alsnog verdeeld.

Bij iedere kant/ onderdeel geeft de Mediadiamant
praktische tips en informatie en word je verwezen naar
websites waar je er meer over kunt lezen.
U kunt gaan naar:

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/

Cito-toetsen

Schoolontwikkeling

Maandag 14 januari gaan de kinderen aan de slag met
de Cito-toetsen. In de OPP’s van de kinderen zijn de
laatste resultaten van de Cito-score aangegeven. De
resultaten van de toetsen zullen met u besproken
worden tijdens de ouderavond op 26 of 27 februari. De
Cito-toets blijft een momentopname en we houden bij
het geven van een advies voor het V.O. in groep 7 en
groep 8 hier uiteraard rekening mee. Het is ook erg
belangrijk hoe de kinderen in de groep werken en hoe
ze de toetsen uit de schoolmethodes maken. Het is
daarom ook niet nodig om tijdens de Cito-toets met de
kinderen extra te gaan oefenen, want dit levert vaak juist
stress op.

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

Juf Paulien, Nieuwe logopediste.
Juf Paulien Hattink heeft maandag kennis gemaakt met
het team en sfeer geproefd op de Watertuin. Juf
Hanneke, zij is met pensioen gegaan, komt de komende
weken langs om haar in te werken. Wanneer er
duidelijkheid is welke kinderen zij zal oppakken worden
ouders geïnformeerd. Juf Paulien zal aanwezig zijn op
ma, wo, do en vr.

Nieuwe kinderen
Maandag 7 januari zijn er weer nieuwe kinderen in
diverse groepen gestart. Van deze kinderen zullen er
foto’s in de gangen bij de welkomsborden hangen, zodat
de kinderen zich welkom voelen op de Watertuin. Ook
zien de andere kinderen en personeelsleden wie er
nieuw zijn en kunnen ze de namen van hen sneller
onthouden. De leerkrachten zullen aan deze kinderen
en aan de groepsvorming extra aandacht besteden. Zo
verwachten we dat de kinderen zich snel thuis voelen op
de Watertuin.

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

Rekencoördinatoren
We hebben op de Watertuin twee gediplomeerde
rekencoördinatoren. Dat zijn juf Melanie Bloem en Juf
Laura Iwema. Zij zullen het team op het gebied van
rekenen meenemen in de laatste ontwikkelingen en het
initiatief nemen om te onderzoeken hoe wij ons als team
nog meer kunnen bekwamen op het rekenonderwijs
Cultuurcoördinatoren
We hebben nu ook twee cultuurcoördinatoren. Juf
Christel en juf Melanie Rijnbeek dragen zorg voor alle
culturele activiteiten binnen de Watertuin. Zo hebben we
nu ook muziek in de bovenbouw en werken we intensief
samen met KIDD (Kunst Is Dichterbij Dan je Denkt)
. Zij verzorgen lessen en er komen kunstenaars naar
school om met de kinderen kunstzinnige activiteiten te
doen.
Leescoördinatoren
Op het gebied van technisch lezen en begrijpend lezen
volgen juf Pascalle en juf Britt op dit moment een
opleiding. Zij zullen nu al het team bevragen en
meenemen in de laatste inzichten van lezen en
begrijpend lezen.

Schooltijden en de vele te laat komers!
Het valt ons op dat steeds meer kinderen te laat zijn op
school. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Vóór de groep
én leerkracht is het erg storend, wanneer kinderen laat
binnen komen en de bakjes met eten, drinken en andere
zaken nog moet regelen. De deuren van het gebouw
gaan dicht om 08:40. De leerkracht start ook om 8:40
met de lessen en we verwachten dat de kinderen
dan op tijd in de klas zijn. Ook van ouders verwachten
we, dat ze voor 8:40 afscheid hebben genomen van hun
kind, zodat de leerkracht kan starten.
De leerkrachten hebben in de ochtend geen tijd om
lange gesprekken te voeren, want ze staan bij de deur
om de kinderen welkom te heten. Mocht u vragen
hebben wat meer tijd kost, dan kunt u een afspraak na
school maken.

Ouderbijdrage
Alle leuke activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst,
worden georganiseerd middels de ouderbijdrage !
Mocht u het nog niet betaald hebben, dan willen we
u verzoeken om dit alsnog te doen. Zo kunnen we
alle leuke activiteiten door middel van uw bijdrage
blijven organiseren.
Het bedrag is €26,00. Wilt u dit bedrag overmaken op
rekening NL65 INGB 0001907713 t.n.v. ASG iz. De
Watertuin met vermelding van de naam van uw kind en
groep.

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. Eén 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

