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Staking
Er staat voor 30 en 31 januari voor 2 dagen een staking gepland. Op dit moment
zijn we op de Watertuin aan het inventariseren wie van onze medewerkers gaan
staken. Mochten we veel leerkrachten hebben, die aangeven te staken, dan
moeten we helaas de school sluiten. Dit zal ook medegedeeld worden aan de MR
van de Watertuin.
De staking is vanwege de enorme lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet
worden opgevangen. Waardoor de werkdruk voor de zittende leraren en
ondersteuners enorm stijgt. Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd
voor structureel extra geld om te investeren in het onderwijs.

Nieuwe leerlingen en groepen
Maandag 6 januari zijn er weer nieuwe kinderen in diverse groepen gestart. Van deze
kinderen zullen er foto’s in de gangen bij de welkomborden hangen, zodat de
kinderen zich welkom voelen op de Watertuin. Ook zien de andere kinderen en
personeelsleden wie er nieuw zijn en kunnen ze de namen van hen sneller
onthouden. De leerkrachten zullen aan deze kinderen en aan de groepsvorming extra
aandacht besteden. Zo verwachten we dat de kinderen zich snel thuis voelen op de
Watertuin.
De leerlingen uit de groep Kreeft zijn gestart in verschillende groepen. Ze pakken het
goed op in hun nieuwe groep. We gaan er met een frisse start tegenaan!

* 24 en 27
januari
roostervrije
dagen!

* 27 januari
oudercontacten
Eindgroepen

Voorstelling: Juffenballet
Op donderdag 23 januari gaat unit 5 naar de voorstelling Juffenballet in
het KAF.
In ‘Juffenballet’ blijkt de koffiekamer een portal naar een andere wereld.
In de maneschijn ontmoet een stel juffen elkaar op een open plek in het
bos. Ze gebruiken het huiswerk om een fikkie te stoken, dansen wild en
uit de maat en brouwen mengsels en geniepige plannetjes. Plannetjes
om de schooldirectrice, een oude hippie met flowerpoweridealen, van
de troon te stoten. Ze willen de school vernieuwen met strakke regels en
prestatiedruk. Een strijd tussen vrijheid en orde barst los. Maar dan
komt er een nieuwe juf. Kan zij de boel redden?

Hulp gezocht voor de bieb!
Voor onze schoolbibliotheek zijn we erg afhankelijk van hulpouders.
Met het begin van het nieuwe schooljaar hebben we voor de
schoolbieb te weinig ondersteuning en zijn we dus met spoed op
zoek naar ouders die willen ondersteunen.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie geef dan een reactie of
bel even naar school. Juf Sandra Bekker kan u dan meer vertellen.
We hopen u te kunnen overtuigen van de noodzaak van
ondersteuning, want zonder hulpouders voor de schoolbieb kan
deze eigenlijk niet functioneren.

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.

Gedragslessen van de
maand januari
* Stop-loop-praat

* Help elkaar

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

Cito-toetsen
Maandag 13 januari gaan de kinderen aan de slag met de Cito-toetsen. In de OPP’s van de kinderen
zijn de laatste resultaten van de Cito-score aangegeven. De resultaten van de toetsen zullen met u
besproken worden tijdens de oudergesprekken. De Cito-toets blijft een momentopname en we
houden bij het geven van een advies voor het V.O. in groep 7 en groep 8 hier uiteraard rekening mee.
Het is ook erg belangrijk hoe de kinderen in de groep werken en hoe ze de toetsen uit de
schoolmethodes maken. Het is daarom ook niet nodig om tijdens de Cito-toets met de kinderen extra
te gaan oefenen, want dit levert vaak juist stress op.

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.

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

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

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

