Belangrijke data
15 oktober
Inktvis, Orka &
Zeeleeuw 
Rijksmuseum
18 oktober
Studiedag – alle
leerlingen vrij
Op woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek geopend met een leuke
voorstelling over Naud het Astronautje. Juf Cora heeft een prachtig verhaal
voorgelezen dat meester Hans, juf Marjo en juf Nettie naspeelden.
Als voorbereiding zijn alle leerlingen , met zelfgemaakte voertuigen, op de foto
gegaan. Een kunstenaar heeft voor ons een prachtige zoekplaat gemaakt.

De groepen 8 zijn op kamp geweest naar hotel Heppie.
Op woensdag hebben we eerst een bezoek gebracht aan Toverland. Daar was het
lekker rustig en konden ze dus snel in allerlei attracties.
Donderdags hebben ze allerlei sport- en spelactiviteiten gedaan. ’s Avonds zijn er
nog collega’s op bezoek geweest tijdens de disco- en filmavond.
Vrijdagochtend hebben ze na de schoonmaak nog lekker gespeeld op het
voetbalveld of bij de lasergame.

21 t/m 25 oktober
Herfstvakantie

In september en oktober is er voor alle groepen een museumbezoek gepland.
Groep 8 gaat 15 oktober naar het Rijksmuseum.
De groepen 1 en 2 zijn naar PIT geweest. De groepen 3 en 4 zijn naar het
Spoorwegmuseum geweest. Unit 5 is gezamenlijk naar het Muiderslot geweest.
De overige groepen van unit 7 zijn naar het Zuiderzeemuseum geweest.
Een leuke en leerzame ervaring voor alle groepen.

Feestelijke opening !

Gedragslessen van de
maand oktober
* Ga verantwoordelijk
om met spullen van
jezelf, de ander en
school.

* Neem een actieve
werkhouding aan.

Op maandag 30 september is het Insectenhotel op de Watertuin feestelijk geopend.
Lars en juf Melanie hebben vorig schooljaar samen een brief geschreven aan de
gemeente om bij de Watertuin een diervriendelijke omgeving te maken. Samen met
een wethouder van de gemeente Almere is het prachtige hotel onthuld.

* Luister naar een
ander en wacht op je
beurt.

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.

Het is fijn als u hier
thuis ook aandacht
aan besteed.

Studiedag 18 oktober
Voor de zomervakantie hebben wij als
team een nieuwe visie geschreven. Om
onze visie goed uit te dragen hebben wij
als team studiedagen. Komende studiedag
staat in het teken van werken in domeinen
om ons onderwijs op didactisch gebied te
versterken. We gaan aan de slag met de
domeinen Taal, Rekenen, Pedagogiek en
Motorische ontwikkeling, Wereldoriëntatie
& Cultuur.

Wist u dat?
-

wij op school 2 anti-pestcoördinatoren en 2 vertrouwenspersonen hebben?
uw kind hier gebruik van mag maken als hij/zij ergens tegen aan loopt?
u als ouder ook contact kunt opnemen met deze collega’s als het een
situatie betreft over school.

Vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag
Tweede 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. Deze data zijn ook vermeld op de website!
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

