Maart 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:
- Woensdag 17 april:
- Donderdag 18 april:
- Vrijdag 19 april t/m 3 mei:

Paasbrunch.
Studiedag. Kinderen zijn vrij !
Meivakantie.

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

Studiedag Positive Behavior Support
Doel van PBS op de Watertuin:
Een positieve, veilige omgeving scheppen die
bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo
goed mogelijk presteren, in samenwerking met
ouders en de zorg.
We zijn de studiedag positief begonnen met het
opschrijven van zaken, waar we die dag of het weekend
ervoor blij van werden. Dit moesten we met elkaar delen
en het zorgde voor inspirerende gesprekken.
Dit is een werkvorm die je ook als ouder en kind samen
kunt doen. Het kunnen benoemen van kleine dingen
waar je blij van wordt. Je kunt ze opschrijven en het
zorgt meteen voor positieve gesprekken met elkaar.

Om een PBS-school te worden moeten we als school
aan vijf belangrijke eisen voldoen:
1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.
2. Preventie (van incidenten) staat centraal.
3. Positieve benadering: aanleren en waarderen.
4. Samenwerken met ouders en met (externe) partners.
5. Besluitvorming over gedrag bij de kinderen op basis
van data.
De Watertuin heeft
PBS vormgegeven
vanuit de gedeelde
waarden van de
Watertuin:
Plezier, Veiligheid,
Verantwoordelijkheid en Respect.
Op basis van deze
waarden heeft de
Watertuin
nauwkeurig
beschreven welk
gedrag verwacht
wordt van de kinderen op diverse plekken in de school
(klas, gang, plein, kleedkamer e.d.). Als PBS-school
leren we de kinderen dit gewenste gedrag aan en
bekrachtigen dit systematisch. Dit doen we o.a. met
muntjes en veel complimenten.
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:

Studiedag 18 april

Als team zijn we ons al bijna vier jaar aan het
ontwikkelen in PBS-vaardigheden. Komende jaren is het
belangrijk voor onze school om afspraken, die we
gemaakt hebben met elkaar, te evalueren en te borgen.
Onze ambitie is om een gecertificeerde PBS-school te
worden.

Donderdag18 april is weer een studiedag. Deze dag
staat het thema begrijpend lezen centraal en zullen we
leren werken vanuit nieuwe inzichten.
We gaan met z’n allen aan de gang met het maken van
ons schoolplan. We zullen gezamenlijk doelen stellen
voor de schoolontwikkeling voor de komende jaren.

Ophalen kinderen vrijdagmiddag

Milieu week

De zomertijd is ingegaan. Dit heeft consequenties voor
het ophalen op de vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag is het
gebed in de moskee ook rond die tijd afgelopen. Dat
betekent dat het druk is in de wijk en er weinig
parkeerplekken zijn.
Wij vragen u om op tijd op school te zijn en een
parkeerplek te zoeken (blauwe zone) en bij de ingang
op uw kind te wachten. Bij dubbel geparkeerd staan of
langs de weg staan kan een boete opleveren. Er wordt
streng gecontroleerd door ‘handhaving’ en politie.

Afgelopen week zijn we met de hele school bezig
geweest met allerlei activiteiten, die het milieu
aangingen. Er zijn kunstwerkjes gemaakt van ‘troep’, we
hebben met z’n allen de buurt schoongemaakt.

Nablijven kinderen
Het gebeurt weleens dat kinderen moeten nablijven op
school. Dit kan te maken hebben met dat werk wat af
moet niet af is. Uiteraard houden we rekening met wat
een kind af moet hebben binnen zijn mogelijkheden.
Heeft hij/zij er met de pet naar gegooid, dan bestaat de
kans dat het werk nog afgemaakt moet worden.
Ook ongewenst gedrag kan ervoor zorgen dat kinderen
moeten nablijven. We hebben als regel dat we maximaal
15 min kinderen na laten blijven. Duurt het langer, dan
zullen we contact opnemen om dit te bespreken.

Roken op het schoolplein.
Bij deze willen wij jullie verzoeken NIET meer te midden
van de kinderen te roken. Per 2020 komt hier een
regelgeving voor. We zien dit vooral tijdens het halen en
brengen van de kinderen. Wij willen hen graag het
goede voorbeeld geven.

Een foto met de kinderen die een modeshow hebben
gelopen met ‘afvalkleding’

Mediawijsheid Gamen
Te veel gamen kan verslaving en agressie met zich
meebrengen. Maar het allergrootste gevaar – bij
normaal gamegedrag – is het vele zitten. Bijna alle
kinderen en jongeren bewegen te weinig, dat heeft grote
gevolgen voor hun gezondheid. Spelen is belangrijk

voor de ontwikkeling van kinderen. Dat geldt ook voor
digitaal spelen.

Kunst en cultuur
Wij hebben met diverse klassen weer een aantal
voorstellingen gezien bij het KAF (Kunstlinie Almere
Flevoland). De reacties van de kinderen zijn over het
algemeen zeer positief al ze geweest zijn.
Groep Karper is naar de bieb geweest en heeft daar met
Lego zijn eigen stripverhaal gemaakt.
Libel, Salamander en Kikker zijn naar ‘Vadertje en
Moedertje’ geweest.
De bovenbouwgroepen hebben visite gehad van een
kunstenaar.

Enkele voordelen van Gamen
 Oog-handcoördinatie
 Doorzettingsvermogen
 Reactievermogen
 Werkgeheugen
De risico’s van Gamen
 Een gebrek aan controle over hoeveel je gamet
 Een voorkeur voor gamen ten opzichte van
andere dagelijkse activiteiten
 Het blijven gamen, ook als dat negatieve
consequenties heeft
Het is belangrijk voor u als ouder om het gamen met uw
kind te bespreken. Voor meer informatie kunt u terucht
op: https://www.mediawijsheid.nl/gamen/

Ziekmelding.

Schoolklassen naar huis

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.

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 ziek leerkrachten
hebben wij vaak geen invalleerkracht tot ons
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.

Ziekmeldingen bij voorkeur melden via –
- www.watertuin.asg.nl
- ziektemelding@watertuin.asg.nl of
- 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.

Halen en brengen
De schooltijden zijn voor de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 08.40 -14.30 (deuren zijn
vanaf 08.25 open tot 08.40) Voor de woensdag van
08.40 -12.30 (deuren zijn vanaf 08.25 uur open tot
08.40)
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. ?

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 !

Ouderbijdrage
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.

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 de
dag rustig kunnen afsluiten.

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.
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

