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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: 

26 juni: Sportdag 
2 en 3 juli: Oudercontacten 
10 juli: Wenochtend/ Doorschuifdag 
12 juli: Kinderen vrij. 
15 juli t/m 23 aug: Zomervakantie. 

                                                                                                                                                 

Evaluatie Schoolreis. 
21 mei zijn alle kinderen van groep 1 t/m groep 7 op 
schoolreis geweest. Zo een dagje met de hele school 
op stap is altijd wel spannend voor de kinderen, maar 
ook voor de leerkrachten. Gelukkig hadden we heerlijk 
zonnig weer. Op alle drie de locaties, waar we naar toe 
zijn geweest, hebben de kinderen genoten. We zagen 
allemaal lachende gezichten en kinderen, maar ook 
leerkrachten, die aan het genieten waren. Met andere 
woorden, de schoolreisjes waren een succes.  
 

Evaluatie Kamp 2018-2019. 
Groep 8 is afgelopen maand op kamp geweest naar 
Hotel Heppie! Hotel Heppie ligt bij Mierlo en is even 
rijden met de bus. Het hotel bestaat uit een 
groepsgebouw, waar maximaal 58 personen kunnen 
overnachten. Er is een groepsruimte en er zijn 
slaapkamers met eigen douche en toilet. Daarnaast is 
er een speelgebouw met een grote binnenspeeltuin en 
een theaterzaal. Een groot speelbos met 
speeltoestellen omringt het gebouw, hier vind je onder 
andere een skelterbaan, een kampvuurplaats en een 
Cruyff-court. 
 

  

  
 
De kinderen hebben zich erg vermaakt, want naast alle 
leuke dingen, die ze daar konden doen, waren er 
bosspellen met de groep en hebben we film gekeken en 
met de Bonte avond was er een disco! 
 

Kamp 2019-2020. 
Komend jaar gaan we weer op kamp met alle groepen 8 
tegelijk. Maar niet meer aan het eind van het jaar, maar 
gelijk aan het begin. Dit zal zijn op 25 september t/m 27 
september. Verdere informatie hierover komt jullie kant 
op. Denken jullie ook al aan de bijdrage voor het kamp? 

 Schoolontwikkeling. 
Kunst en cultuur 
Kunst Is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) is een leerlijn 
kunst en cultuur voor kinderen in groep 1 tot en met 8 
én de eerste twee jaar van het VMBO. KIDD maakt 
kinderen bewust van kunst en cultuur uit hun eigen 
omgeving – met Almere als inspiratiebron – en laat ze 
ontdekken dat kunst onderdeel is van je leven, van de 
straat en de stad waarin je woont. 
Dat betekent dat de kinderen op de Watertuin ook dit 
jaar hebben kunnen genieten van allerlei 
voorstellingen, docenten, kunstenaars op school die 
met ze aan de slag zijn gegaan met creatieve 
opdrachten, muziek en dans. We zien dat onze 
kinderen hiervan genieten en ze ontdekken andere 
talenten bij zichzelf. 
 

Mediawijsheid. 
Informatievaardigheden 
Informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen 
bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van 
informatie. Offline en online. Met goede 
informatievaardigheden ben je weerbaarder tegen 
nepnieuws en desinformatie. Én weet je hoe je jouw 
vraag beantwoord krijgt. Als je informatievaardig bent 
stel je vragen als: 
- Hoe formuleer je een goede zoekvraag? 
- Wat staat er precies in de tekst? 
- Van wie is de informatie afkomstig? 
- Hoe weet je of de informatie betrouwbaar is? 
- En waar zoek je als er niets op internet is te vinden? 
 
Zonder informatievaardigheden kun je makkelijk 
verdwalen in de enorme hoeveelheid informatie, en 
erger nog, de verkeerde bronnen gebruiken. Zoeken op 
internet is een dagelijkse bezigheid geworden, ook 
voor kinderen. Denk maar aan huiswerkopdrachten en 
het voorbereiden van spreekbeurten. Uit de miljoenen 
websites op internet moeten we een selectie maken.  
Wat zijn geschikte zoekmachines voor kinderen?  
-Web for Classrooms is de eerste zoekmachine ter 
wereld die rekening houdt met het leesniveau van 
kinderen. De zoekmachine toont relevante informatie 
voor de leeftijd 6 tot 15 jaar. 
- Wikikids is al 10 jaar de Wikipedia voor kinderen. 
Kinderen krijgen leerzame artikelen te lezen die op hun 
leeftijd zijn afgestemd. 
 

https://webforclassrooms.com/startpagina/
https://wikikids.nl/


Roostervrije week. 
De week van 10 t/m 14 juni is een roostervrije week. De 
kinderen zijn vrij, maar op school wordt door de 
leerkrachten hard gewerkt aan de OPP’s. De doelen 
worden geëvalueerd en aangepast voor het nieuwe 
schooljaar. Jullie worden uitgenodigd om je voor de 
oudercontacten op te geven op 2 en 3 juli. Daarnaast 
wordt er weer gewerkt aan de kind-rapporten, die ze in 
de laatste week meekrijgen. 
 

JINC. 
‘Ieder kind heeft talent. Daarom strijdt JINC voor een 
maatschappij, waarin je achtergrond niet je toekomst 
bepaalt. Waarin íeder kind kansen krijgt. JINC zorgt dat 
leerlingen uit wijken met veel sociaaleconomische 
achterstand meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én 
in hun eigen talenten. Dit doen we door hen onder te 
dompelen in de praktijk.  

 
Tijdens Taaltrips en Bliksemstages maken ze kennis 
met allerlei beroepen en sectoren, door onze 
trainingen leren ze veel over sociale 

vaardigheden, plannen, solliciteren en ondernemen’. 
 
De kinderen van de groepen 7 zijn uitgenodigd om 
kennis te komen maken bij verschillende bedrijven. De 
kinderen gaan bijv. naar de AH, Bibliotheek, Pearle en 
Stad & Natuur. De kinderen gaan lopend als het in de 
buurt is of worden gebracht en opgehaald door 
leerkrachten, wanneer het niet op loopafstand is. 
 

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. Er is dus een parkeerschijf nodig ! 
 

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

Musical 8 en 9 juli. 
We hebben dit jaar twee musicals, die worden vertoond 
in de laatste week van dit schooljaar. 
 
De groepen Orka en Kreeft hebben maandag 8 juli 
hun musical. 
De groepen Inktvis en Zeeleeuw hebben dinsdag 9 
juli hun musical. 
  
De deuren gaan voor de ouders en de leerlingen, 
open om 18:45. De kinderen, die zich moet omkleden 
eerder, maar dat horen jullie nog. 
De kinderen zijn al druk bezig met oefenen in klas en 
op het podium. Jullie krijgen hier op korte termijn meer 
informatie over. 

 
Sportdag 26 juni 
Woensdag 26 juni is organiseren we weer een 
sportdag voor alle kinderen op de Watertuin. Dit jaar 
doen we het weer op school. Dat wil zeggen dat er 
verschillende sportactiviteiten zullen zijn voor de 
kinderen. Om het in goede banen te leiden hebben we 
ook uw hulp nodig bij het bemannen van alle 
sportactiviteiten. Meer informatie hierover volgt te zijner 
tijd. Maar opgeven om mee te helpen die dag kan al 
bij meester Jan of juf Christel. Alle hulp is welkom. 

 
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.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://jinc.nl/projecten/taaltrip/
https://jinc.nl/projecten/bliksemstage/
https://jinc.nl/projecten/werkwijs/
https://jinc.nl/projecten/werkwijs/
https://jinc.nl/projecten/plannen-doe-je-zo/
https://jinc.nl/projecten/sollicitatietraining/
https://jinc.nl/projecten/ondernemen-doe-je-zo/
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 

 


