Belangrijke data

* 09-12 en 10-12
Workshop
Multimedia in
unit 7

Sinterklaas
Donderdag 5 december was het eindelijk zo ver, Sinterklaas kwam naar de
Watertuin. Meester Jan wilde zo graag Sinterklaas helpen dat hij het pak van
Sinterklaas aan had getrokken. Dat was natuurlijk niet de bedoeling dus daar kwam
politie Jan een stokje voor steken. Gelukkig kwam Sinterklaas met zijn Pieten al
gauw aan. In de onderbouw en deels in de middenbouw is Sinterklaas op visite
geweest. Alle kinderen hebben een cadeautje mogen uitkiezen in de Schatkamer
van de Sint. Vanaf groep Eend t/m groep Zeeleeuw hebben de kinderen een
surprise voor elkaar gemaakt. Het was weer een geslaagde dag!

Bezoek aan boerderij Polderkip
De groepen Otter en Krab zijn naar de kippenboerderij Polderkip te Lelystad
geweest. Hier hebben ze geleerd hoe de levenscyclus van ei tot kip verloopt. De
boerin heeft uitgelegd waaraan ze kunnen zien dat een kuikentje een “scharrelkip”
of een “legbatterij” is. Dit heeft te maken met hun leefruimte.
Om de dag af te maken mochten de kinderen de pasgeboren kuikens zien en
vasthouden. Een leuke en leerzame ochtend.

* 12-12 en 13-12
Workshop
Kersthanger van
Vilt in unit 5
* 18-12
Kerstdiner

Voorstelling: En de winnaar is…
De groepen 7 en 8 zijn naar een voorstelling
geweest in het KAF. En de winnaar is… Deze
voorstelling ging over een vechtscheiding, waarbij
je meegenomen wordt in het verhaal van het kind.
Uiteindelijk is niemand een winnaar.

Gedragslessen van de
maand december
* Luister naar alle
volwassenen

Studio Bonte Hond
In de middenbouw hebben een aantal klassen
een workshop gehad waarbij ze toneelstukjes
hebben opgenomen voor een greenscreen.
Deze workshop werd gegeven voor Studio Bonte
Hond, een theatergezelschap uit Almere

* Wees respectvol

* Maak goed keuzes.
Studiedag
Op vrijdag 6 december hebben wij een studiedag gehad met als onderwerp het
GRRIM model. Dit is een manier van lesgeven waarbij we werken met verschillende
fasen. Ik (juf)- samen - jullie – jij. Een inspirerende dag waarbij collega’s, met veel
enthousiasme, lessen hebben bekeken en voorbereid voor de komende week.

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.

Kerstdiner
Op woensdag 18 december vieren wij met elkaar kerst middels een diner. Meer informatie krijgt u
middels een brief over de invulling van de avond.

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
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en spelletjes.
Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen
veilig met media kunnen omgaan.

De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten die samen de belangrijkste onderdelen van
mediaopvoeding vormen:






Plezier – geniet van de mogelijkheden
Veilig – voorkom risico’s
Samen – begeleid je kind
Inhoud – weet welke media geschikt zijn
Balans – momenten met en zonder
Bij iedere kant geeft de MediaDiamant praktische tips en informatie en word je verwezen naar websites
waar je er meer over kunt lezen. Zo kunnen ouders hun kind helpen om – van kleins af aan – gezonde
mediagewoontes te ontwikkelen.  https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/

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/ 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

