
 
 

                        

Maart 2019                                                                                                                     

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:  

- Vrijdag     15 maart: Staking. Kinderen zijn vrij 

- Maandag 18 maart: Studie dag. Kinderen zijn vrij. 

                                                                                                                                                 

Staking vrijdag 15 maart 
15 maart doet de Watertuin mee aan de landelijke 
staking. Daaraan doen alle sectoren mee, van 
basisschool tot universiteit, omdat de kwaliteit in het 
onderwijs onder druk staat. Zo dreigt het lerarentekort 
alleen maar groter te worden.  
Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende 
salarissen, kortingen op de beloofde financieringen 
en personeelstekorten. Er is ook aandacht voor 
andere zaken, zoals het inhalen van tekorten op de 
lumpsumbekostiging (materiaal bekostiging), het 
ongedaan laten maken van bezuinigingen op de 
onderwijsachterstandsmiddelen, het schrappen van de 
zgn. doelmatigheidskorting en verdere investeringen in 
de kwaliteit van onderwijs ( (bijv. ondersteuning in de 
groepen en ICT-voorzieningen). 
Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. 
Het is dan ook van groot belang dat hiervoor 
oplossingen worden gevonden. 
Dat betekent dat de school dicht is en de kinderen 
thuis opgevangen moeten worden. Wij hopen op uw 
begrip voor deze staking. 

 
Logopedie  
Juf Paulien (logopediste) heeft al verschillende kinderen 
voor logopedie overgenomen van juf Hanneke en juf 
Marieke. Helaas heeft ze geen tijd om alle kinderen van 
de lijst te begeleiden.  
Op dit moment zijn we in gesprek met groepspraktijk 
Logopedie Stedenwijk. Zij halen op dit moment vooral 
oudere kinderen op binnen school en onder schooltijd, 
die in aanmerking komen voor logopedie. We hebben 
overleg met hen of zij extra kinderen kunnen 
behandelen. Komende maand zullen alle ouders van 
kinderen, die logopedie nodig hebben, maar het op 
school niet kunnen krijgen, worden benaderd om extern 
op zoek te gaan naar een externe logopediepraktijk. 
Behandeling via hen houdt wel in dat dit via de 
zorgverzekeraar moet gaan lopen. We zijn daar in het 
algemeen voor verzekerd via de basisverzekering. 

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

 

18 maart Studiedag: 
PBS  

Maandag 18 maart gaan wij ons verder verdiepen in 
PBS. Onze PBS-coach zal aandacht schenken aan de  
‘gedragsfunctie-analyse’, waarbij leerkrachten gericht 
leren kijken naar welke functie het gedrag van kinderen 
heeft in de klassen. En hoe we daar gericht op kunnen 
anticiperen, zodat er minder incidenten van komen in de 
klas. 

PAD 
 

 
We gaan in de middag met een groep aan de slag met 
PAD. PAD staat voor ‘Programma Alternatieve 
Denkstrategieën’. Het PAD-leerplan is ontwikkeld om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de 
4 en 12 jaar te stimuleren. Leerkrachten kunnen met het 
PAD-leerplan op professionele wijze werken aan de 
sociale en emotionele competenties van de leerlingen 
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. 

 
 



Schoolfotograaf 
Dinsdag 19 maart komt de fotograaf bij ons op school. 
We hebben dit jaar RDSchoolfoto uit Laren. Nadere 
informatie volgt. Voorbeeldfoto’s staan op hun website   
www.rdschoolfoto.nl  

 
PBS op de Watertuin (Positive Behavior Support) 
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 
regels voor het gebruik van de bieb: 

 Kies boeken uit de juiste kast ! 

 Zet boeken uit de kast op de goede plek terug.  

 Ga direct terug naar de klas. 

 Meld het als er iets mis is. 
 

 
 
Schoolfruit 
Misschien dat u het allang gehoord heeft, maar ook dit 
jaar doen wij weer mee met EU- schoolfruit. Wij krijgen 
20 weken lang van een vaste leverancier vers fruit en 
groente geleverd. Ze proberen het aanbod zoveel 
mogelijk te variëren. 
 

 
 
Kunst en Cultuur (KIDD) 
De komende periode hebben we weer allerlei leuke 
workshops. De kleutergroepen krijgen een voorstelling 
in de gymzaal, het heet ‘Pak ‘m’. 
 

 
 
De middenbouw gaat naar een voorstelling; ‘Vadertje en 
moedertje’. De bovenbouw gaat zich bezighouden met 
‘Almeerse beelden’. Groep 7 krijgt ook nog een project 
binnen school ‘Waar is WATTE ?’ 
 

 
 

Mediawijsheid 
Mediawijsheid is de verzameling vaardigheden die je 
nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen 
aan de mediasamenleving. Hieronder vindt u een 
Top 5 regels, die ouders aan kinderen kunnen stellen 
wat betreft mediagebruik: 
1. We hebben afspraken over schermtijd. 
2. Geen gebruik van de mobiele telefoon/tablet tijdens 
het eten.  
3. Regels over wat ze wel/niet mogen doen met hun 
mobiele telefoon/tablet.  
4. Geen mobiele telefoon/tablet mee naar de 
slaapkamer. Ouders houden op die manier controle over 
wat er gebeurt.  
5. Geen mobiele telefoon/tablet als je in gesprek bent 
met anderen. 

 
Ouderbijdrage 
Alle leuke activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, het 
Paasontbijt 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 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. Een gedeelte van dit bedrag mag ook ! Voor 
de kinderen die NA de Kerst zijn gestart is €13,00 
voldoende. 

 
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.  
Helaas wordt veelvuldig vergeten om een melding 
door te geven. Dat geeft dan onduidelijkheid voor 
zowel u als voor school.  

 
Wanneer uw kind met een taxi of schoolbus wordt 
vervoerd, moet u ook daar melden dat uw kind er die 
dag of dagen niet is. Nu komen er vaak chauffeurs voor 
niks ! 

 

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


Schoolklassen naar huis 
U zult in het nieuws al gehoord hebben, dat er door de 
tekorten aan onderwijzend personeel hele klassen naar 
huis gestuurd worden. Ook wij hebben te maken met 
groepen die naar huis gaan. Bij ziekte van leerkrachten 
hebben wij vaak geen invalleerkracht tot onze 
beschikking. Verdelen over de andere groepen geeft 
veel onrust en zorgt voor grotere klassen. We kiezen 
daarom om kinderen ook naar huis te sturen. Wanneer 
dit niet lukt, vangen we de kinderen altijd op school op 
en worden ze alsnog verdeeld.  

Halen en brengen 
De schooltijden zijn voor de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.40 -14.30 (deuren zijn 
vanaf 08.25 uur open) 
Voor de woensdag van 08.40 -12.30 (deuren zijn vanaf 
08.25 uur open) 
Wij verwachten dat kinderen op tijd op school zijn 
en dat de leerkracht op tijd kan beginnen. Wij weten 
dat er ouders zijn die meerdere kinderen rond deze 
tijd naar school moeten brengen. Probeert u er zo 
snel mogelijk te zijn a.u.b. ? 
 
Wilt u als u uw kind brengt voor 8.40 weer naar 
buiten gaan? Het leidt de kinderen af als ouders op 
de gang blijven staan. Daarnaast willen wij u vragen 
om uw kind om 14.30 buiten op te wachten en niet 
naar binnen te lopen en bij de klas te staan. Zo 
zorgen we ervoor dat de kinderen niet afgeleid 
worden en kunnen wij de dag rustig afsluiten. 

 
 

 

Vakanties: 

 
  

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. 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.  

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 

 


