Belangrijke data

11 november
Start schoolfruit!

Voorleeswedstrijd
In de groepen 8 zijn de voorrondes geweest voor de nationale voorleeswedstrijd.
Lana, Nimue en Eunice zijn kampioen geworden van de groepen 8. Op 28 november
zullen zij het tegen elkaar opnemen. De kampioen van de Watertuin zal in januari of
februari in de bibliotheek deelnemen aan de nationale voorleeswedstrijd.

13 november
Voorstelling KIDD:
Groepen Zeester,
Krab, Zeepaard,
Pinguïn en Kreeft
14 november
Voorstelling KIDD:
Groepen Inktvis,
Orka en Zeeleeuw
Excursie Stad &
Natuur: Groep Krab

Schoolontbijt
Op donderdag 7 november hebben alle groepen samen gegeten. Sommige groepen
hebben samen ontbeten en andere groepen hebben samen geluncht.
Waarom is ontbijten zo belangrijk?
1.
2.
3.
4.
5.

Ontbijten geeft energie
Ontbijten levert voedingsstoffen
Ontbijten de darmen
Ontbijten houdt je gezond
Ontbijten is lekker en gezellig

15 november
Excursie Stad &
Natuur: Groep Otter
29 november
Roostervrije dag
voor alle leerlingen.

Kunst & Cultuur
In de maand november zijn er weer verschillende kunst & cultuur lessen.
Het muziekmenu is gestart en ook de lessen van Kunst is dichterbij dan je denkt!
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.

Gedragslessen van de
maand november
* Kijk en luister met
aandacht.

* Houd je spullen bij
jezelf.

BHV-cursus
Op woensdag 9 oktober hebben een aantal medewerkers meegedaan aan de
herhalingscursus voor BHV. Op de Watertuin zijn er dus personeelsleden die bij
calamiteiten op een goede manier kunnen handelen.
Denk hierbij aan ontruiming van het schoolgebouw, brandbestrijding, eerste hulp
verlenen en reanimatie.

* Vraag een
volwassene om hulp
bij problemen.

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

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.

Lerarentekort en staking
Op woensdag 6 november hebben wij als school gestaakt. In de afgelopen 9 weken hebben wij,
ondanks extra inzet van onze collega’s, enkele keren aan ouders gevraagd om hun kind thuis te
houden. Er was niemand die de groep kon draaien. Dit vinden wij heel vervelend, omdat wij veel
belang hechten aan kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen.
We hebben ons werk neergelegd om aandacht te vragen voor minder werkdruk en een goede
beloning in het primair- en voortgezet onderwijs.
We willen u bedanken voor uw steun en begrip.

Verdeeld of thuisblijven
Op het moment dat er een leerkracht ziek/afwezig is en er geen vervanging is dan vragen wij u om
uw zoon/dochter thuis te houden. Mocht dit niet lukken dat wordt uw zoon/dochter verdeeld. We
proberen met elkaar er zorg voor te dragen dat een groep niet meerdere keren verdeeld wordt of
gevraagd wordt om thuis te blijven. Mocht dit wel voorkomen, dan zullen wij u per dag op de hoogte
brengen.
In principe verwachten wij de kinderen de dag na verdelen of thuisblijven weer op school.

De invloed van media
Iedereen kan dingen op internet zetten. Leer uw kind om een
kritische houding te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied
van nepnieuws. Bespreek de volgende vragen:
-Wie biedt deze informatie aan? Welke belangen heeft deze
persoon / organisatie?
-Voor wie is deze informatie bedoeld?
-Klopt de informatie? Controleer altijd door meerdere bronnen
te gebruiken, bv. een andere website, een boek of sociale
media
Is er sprake van een filter bubble?
Filter bubble: Als je surft, wordt er een profiel van je gemaakt.
Dat gebeurt o.a. op basis van je zoekgeschiedenis, emailverkeer, koopgedrag en berichten op sociale media.
Bij nieuwe zoekopdrachten wordt vervolgens alles weggelaten
wat niet past binnen jouw profiel. Zo ontstaat om elk persoon
heen een filter bubble. Het is belangrijk dat ook kinderen zich
hier bewust van zijn

Vakanties
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie:

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

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

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

