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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:
- 3 en 4 september: verbindingsgesprekken
- 30 september: afscheid Directeur (Karin Aarden)

Vertrek Directeur Karin Aarden

Geen vervanging bij ziekte

Na bijna 10 jaar, waarin Karin met veel plezier gewerkt
heeft op de Watertuin, gaat ze de Watertuin verlaten.
Zij wordt per 1 oktober directeur/beoogd bestuurder
van het samenwerkingsverband West-Friese Knoop in
Hoorn. 30 september is haar laatste werkdag. U zult
binnenkort een uitnodiging ontvangen met een tijdstip,
om u de gelegenheid te geven afscheid te nemen van
Karin.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we gelukkig voor
alle groepen een juf of een meester.
Bij zieke leerkrachten hebben wij vaak geen
invalleerkracht tot ons beschikking. Verdelen over de
andere groepen geeft onrust en zorgt voor grotere
klassen. We kiezen daarom om kinderen ook naar huis
te sturen. Wanneer u dan geen opvang heeft, kan een
kind school en worden ze alsnog verdeeld.

Start schooljaar

Nieuwe leerkrachten en Lio-stagiaires

Voor de school begon, is er door alle juffen en
meesters op de Watertuin hard gewerkt om goed te
kunnen beginnen met het nieuwe schooljaar. Ook is er
een schoonmaakbedrijf in de arm genomen om het
gebouw goed schoon te maken. Zij hebben het
gebouw schoongemaakt, waarbij de nadruk is gelegd
op het stof in de klassen verwijderen. Daarnaast zijn de
muren in alle gangen gewit en in veel klassen zijn de
muren ook weer mooi wit.

Voor dit schooljaar hebben we zes nieuwe leerkrachten
voor de groep staan. In vier groepen hebben we dit jaar
Lio-stagiaires. Dit zijn vierde jaars Pabostudenten. Zij
draaien samen met de begeleidende leerkracht de
groep en zullen tevens een dag zelfstandig de groep
gaan draaien. De Lio-stagiaires hebben vorig jaar ook al
op de Watertuin stagegelopen. Ze kennen de Watertuin
dus al goed en ze zijn bekend met onze kinderen. We
zullen alle nieuwe leerkrachten en Lio-stagiaires
binnenkort met foto en tekst aan u voorstellen.

We hebben de eerste week een fijne start gehad,
waarbij er veel rust en regelmaat is binnen de groepen.
Er wordt veel met groepsvormingsactiviteiten geoefend
om ervoor te zorgen dat de kinderen elkaar goed leren
kennen en elkaar leren respecteren. Er wordt aandacht
geschonken aan de PBS-waarden Respect, Veiligheid
en verantwoordelijkheid.

Vakanties schooljaar 2019-2020
De vakanties, roostervrije dagen en studiedagen zijn al
ingepland voor schooljaar 2019-2020. Deze dagen
vindt u terug onderaan de ouderinfo.

Ouderraad schooljaar 2019-2020
We hebben op de Watertuin een ouderraad. Wij
zoeken voor komend schooljaar nieuwe
ouderraadsleden. De ouderraad helpt bij het
organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en bv.
sportdagen en het versieren van de middenruimte.
Ongeveer 8 x per jaar hebben we een vergadering
onder schooltijd. Ieder OR-lid is aanspreekpunt voor
een feest. Wilt u ons helpen?!!! Meldt u dan aan bij
meester Jan (bouwcoördinator).

Schooltijden
We deuren gaan open om 8:25 en gaan weer 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. 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. 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.

Verdeling groepen in de units
Dit jaar zijn we met 1 groep op de Watertuin uitgebreid.
Dat heeft als gevolg dat er in unit 5 één groep 4
geplaatst is en in unit 7 één groep 6 geplaatst is.
De ib-ers blijven gekoppeld aan de units.
Juf Rianne is de interne begeleider van unit 3
Juf Claude is de interne begeleider van unit 5
Juf Tineke is de interne begeleider van unit 7
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u bij de directie
terecht.

Besluit voor invoering van de parkeerzone

Schoolontwikkeling:

Zoals u weet is het mogelijk om nog vrij te parkeren in
een deel van de Staatsliedenwijk. Vanwege de ligging
vlakbij het stadscentrum en het bus- en treinstation
Almere parkeren werknemers, winkelend publiek,
forenzen en bezoekers graag hun auto in de wijk. De
Staatsliedenwijk kent hierdoor een hoge parkeerdruk.
Met als gevolg dat het vaak lastig is voor de bewoners
en klanten van de hier gevestigde bedrijven om een
parkeerplek in de eigen wijk te vinden.
Het college van Almere heeft daarom besloten om
de bestaande blauwe zone (parkeerschijfzone) in
het noordelijk deel van Staatsliedenwijk uit te
breiden tot aan de Randstaddreef.

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

Heeft u gesprekken die langer dan een uur duren op
school, dan kunt u een parkeerkaart halen bij de
administratie, waardoor u langer mag staan op de
parkeerplek. Is het korter dan een uur, dan kunt u uw
blauwe parkeerschijf gebruiken.

Eten en drinken tijdens de pauze
Volgens het voedingscentrum begint het eten van
gezonde voeding niet alleen thuis maar ook op school.
De lunch, tussendoortjes, dranken en traktaties spelen
een belangrijke rol. Maar wat is geschikt om kinderen
mee te geven naar school? We geven
enkele voorbeelden per maaltijd:
Kleine pauze: groenten, fruit of een volkoren cracker
of boterham
De lunch: volkoren boterham met bijvoorbeeld kaas,
ei, zuivelspread of een notenpasta. (geef kinderen
liever geen zoetigheid zoals Schuddebuikjes of
hagelslag mee, deze bevatten veel calorieën en weinig
voedingsstoffen)
Drinken: water of thee of een yoghurtdrank zonder
suiker
Wist je dat in pakjes sap heel veel suiker zit? Wel 7
suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of
aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom zijn al die
drankjes niet zo geschikt om mee te geven naar
school.

Wat dan wel?
-

Een (herbruikbaar) flesje water is het
makkelijkste en gezondste om mee te
geven. Zeker als je kind op school deze bij
kan vullen bij een kraan of tappunt. Was
deze wel elke dag af.

-

Ook een thermosbeker thee (zonder suiker)
is lekker.

PBS op de Watertuin (Positive Behavior Support)
Woensdag 28 augustus hebben we een studiedag
gehad met als thema Positive Behavior Support (PBS).
Centraal op deze studiedag stond de verbinding tussen
school en ouders. Wij vinden het erg belangrijk dat
ouders betrokken zijn bij de kinderen en de school. Een
goede samenwerking tussen school en ouders vergroot
de kans op een goede sociale en cognitieve
ontwikkeling van de kinderen. Komend jaar zullen we
met ouders in gesprek gaan over hoe ouders het
positieve gedrag van hun kind thuis ook kunnen
stimuleren en meer informeren over de waarden van de
school.

Ouderbijdrage
Als school ben je erg afhankelijk van de
ouderbijdrage. Het bedrag is €26,00. Van dit bedrag
worden vele activiteiten en feesten (o.a. Sint, Kerst,
Pasen) georganiseerd, welke zonder uw bijdrage
niet mogelijk zijn. Wilt u dit bedrag overmaken op
rekening NL65 INGB 0001907713 t.n.v. ASG inzake
De Watertuin; met vermelding van de naam van uw
kind en groep.

Medicijngebruik
Verschillende leerlingen op school gebruiken
medicijnen. Om alle papieren weer up-to-date te
hebben, vragen wij u, als uw kind medicijnen heeft die
wij op school moeten geven het bijgeleverde formulier in
te vullen en terug te sturen. Heeft u deze pas geleden
ingeleverd omdat uw zoon/ dochter nieuw is op school
hoeft dit niet.

Vakanties

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag
2de Paasdag
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie:

maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
vrijdag
maandag
vrijdag t/m vrijdag
donderdag en vrijdag
maandag

21 okt t/m 25 okt
23 dec t/m 3 jan
17 t/m 21 feb
10 april
13 april
27 april t/m 8 mei
21 en 22 mei
1 juni
vanaf 6 juli

Rooster vrije dagen en studiedagen
Voor alle groepen zijn dit jaar roostervrije dagen ingeroosterd. Eén roostervrije dag wordt gereserveerd voor
calamiteiten. Ook zijn er 5 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school.
Let op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.
vrijdag

20 september

roostervrij

alle leerlingen vrij

vrijdag

18 oktober

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag

29 november

roostervrij

alle leerlingen vrij

Vrijdag

6 december

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag/ maandag

24 t/m 27 januari

roostervrij

alle leerlingen vrij

Donderdag

9 april

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag

29 mei

roostervrij

alle leerlingen vrij

Dinsdag

2 juni

studiedag

alle leerlingen vrij

Woensdag/vrijdag

3 juni t/m 5 juni

roostervrij

alle leerlingen vrij

