
 
 

            

Mei 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:  

- Vrij: 30 en 31 mei   
- Vrij: 10 t/m 14 juni 

Hemelvaartsdag en de vrijdag 

2e Pinksterdag en de rest van de week 

                                                                                                                                                 

Schoolontwikkeling 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen, 
die we op school meemaken, vinden jullie hieronder 
een overzicht: 
 

- Schoolplan: 
Voor de vakantie hebben we een studiedag gehad met 
het team. We hebben teruggekeken naar wat we 
allemaal met het team bereikt hebben de afgelopen 
jaren. Daarbij hebben we kritisch gekeken naar de 
leeropbrengsten en uitstroom van de groep acht 
kinderen naar het voortgezet onderwijs.  
Met het team zijn gesprekken gevoerd over hoe wij het 
onderwijs aan kinderen nu verzorgen en daarbij ook 
hoe wij ons verder willen professionaliseren als 
leerkrachten om het onderwijs aan kinderen nog beter 
te kunnen geven. We hebben met het team ambities 
geformuleerd waar wij aan gaan werken en over vier 
jaar bereikt willen hebben. Dit wordt vertaald in onze 
schoolplan. Wanneer wij dit klaar hebben zullen we dit 
naar jullie toe communiceren. 
 

- Begrijpend lezen. 
In de middag hebben we nieuwe inzichten met 
betrekking tot het begrijpend lezen besproken. Hierbij 
kwam het GRIMM- model naar voren.  

 
 
Dit staat voor: Het Gradual Release of Responsibility 
Instruction Model. Het beschrijft het principe, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de instructie geleidelijk aan 
verschuift van de leerkracht naar de leerling. De 
leerkracht introduceert en demonstreert de vaardigheid  

 (ik-fase), waarna de leerlingen de vaardigheid met 
begeleiding van de leerkracht oefenen (wij-fase). 
Vervolgens passen de leerlingen de vaardigheid eerst 
samen (jullie-fase) en ten slotte zelfstandig toe (jij-fase). 
 
We zijn toen actief met elkaar lessen gaan voorbereiden 
om volgens het GRIMM-model toe te kunnen geven in 
de klas. Komend jaar gaan we ons hier verder in 
verdiepen. We houden jullie op de hoogte. Want ook 
jullie kunnen hier iets in gaan betekenen. 
 
Schoolreis. 
23 mei gaan bijna alle groepen op schoolreis. Alleen de 
groepen 8 zijn die dag op school. 
Groep 1 t/m 4 gaan naar Oud- Valkeveen bij Naarden, 
groep 4/5 naar de Julianatoren in Apeldoorn en de 
groepen 6/7 naar Drievliet in Den Haag. 
Wij hopen op mooi weer en een hele mooie dag. 
 

Kamp. 
De groepen 8 gaan 27 t/m 29 mei op kamp naar Noord- 
Brabant. Ze gaan Mierlo onveilig maken. De 
accommodatie heet Hotel Heppie. Een kamp met alles 
erop en eraan. 
 

Juf Lucia 40 jaar juf. 
Afgelopen vrijdag, 10 mei, hebben we een mobiele 
kinderboerderij op het schoolplein gehad. Een enorme 
belevenis voor de kinderen die een bezoek hebben 
gebracht. Van heel enthousiast tot heel eng, de reacties 
waren nogal verschillend.  
Namens de leerkrachten hebben we juf Lucia een 
bedrag geschonken voor KIKA. 

 



BIEB- moeders gezocht. 
Sandra heeft voor de maandag- en dinsdagmiddag van 
12.45 tot 14.15 uur hulp nodig in de bieb. Wie oh wie 
kan haar (en de kinderen) helpen ? 

 
Mediawijsheid. 
Op de site www.mediawijsheid.nl staat een ‘ouder & 
kind- quiz’ voor kinderen vanaf 10 jaar. Misschien dat 
jullie die samen met je zoon of dochter eens kan doen. 
Er staan leuke dingen op om met elkaar over te praten. 
 

Kunst en cultuur 
Vrijdag 10 mei is er een voorstelling geweest in de 
middenruimte. De groepen 5 hebben gekeken naar ‘de 
woeste woning’. Het was wel een moeilijke voorstelling, 
heb ik gehoord.  

 
 
Parkeerbeleid. 
Na de zomervakantie valt ons parkeerterrein bij school 
in de zogenaamde ‘blauwe zone’. Dat wil zeggen, dat 
auto’s niet langer dan 90 minuten geparkeerd mogen 
staan. En is dus een parkeerschijf nodig ! 

 
Groepsindeling volgend schooljaar. 
De definitieve groepsindeling wordt pas in de vrijdag 
van de laatste schoolweek bekend. Tot dan kunnen er 
nieuwe leerlingen geplaatst worden. Eerder informeren 
heeft dus geen zin, hoe graag we ook iets zouden 
willen weten ! 
 

Suikerfeest. 
Als jullie kind meedoet aan het Suikerfeest, dan willen 
we graag bericht dat het die dag thuisblijft. 

 
  

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.  
 

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. 
 

 
 
Ziekmelding.  
Wanneer jullie zoon of dochter ziek is, worden jullie 
verzocht ons dit voor 09.00 uur te melden. Wanneer het 
niet op school is zonder afmelding, zullen wij na 09.00 
uur contact met jullie opnemen.  
 
Ziekmeldingen bij voorkeur melden via – 
- www.watertuin.asg.nl  
- ziektemelding@watertuin.asg.nl of 
- de app 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 jullie 
als voor school.   
  
Wanneer jullie kind met een taxi of schoolbus wordt 
vervoerd, moet je ook daar melden dat het er die dag of 
dagen niet is.  

 
Ouderbijdrage. 
Het bedrag is €26,00. Willen jullie dit bedrag overmaken 
op rekening NL65 INGB 0001907713 t.n.v. ASG iz. De 
Watertuin met vermelding van de naam van jullie kind 
en groep. 

 

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


 
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.  

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 

 


