Belangrijke data
* 15 t/m 23
februari vakantie

Nieuwe directeur
Per 1 februari is Annemarie Lange gestart als directeur op de Watertuin. Hieronder
een kort berichtje, die u ook via Social Schools al heeft kunnen lezen.
“Ik kijk er erg naar uit om de leerlingen en ouders persoonlijk te ontmoeten. Om
een ieder al een beeld van mij te geven, stel ik mezelf alvast even voor. Ik ben
Annemarie Lange, ruim 15 jaar getrouwd met Theo en samen zijn wij de ouders van
Anniek (15), Derk (13) en Siebe (12). In mijn vrije tijd ben ik een actieve en
sportieve moeder, zet ik me in als vrijwilliger en zing ik in een dameskoor. Als mens
ben ik betrokken, enthousiast, oplossingsgericht, positief ingesteld en volg ik mijn
hart. Daarom heb ik ongeveer 10 jaar geleden besloten de overstap te maken van
ABN AMRO naar het onderwijs. Als directeur in het onderwijs pluk ik de vruchten
van leidinggevende ervaring die ik gedurende mijn loopbaan bij ABN AMRO heb
opgedaan. De afgelopen jaren ben ik onder andere directeur geweest van een
school in Mijdrecht, ben ik trainer & coach geweest bij Stichting Leerkracht en heb
ik diverse interim opdrachten gedaan bij particuliere onderwijsinstellingen.
Door mijn persoonlijkheid en mijn ervaring in zowel het onderwijs als het
bedrijfsleven hoop ik een mooie aanvulling te zijn voor het team van De
Watertuin.”

Gezonde traktatie
Als start van haar werkzaamheden heeft Juf Annemarie een heerlijke traktatie
uitgedeeld. Alle leerlingen konden kiezen uit een appel, banaan, mandarijn of een
krentenbol. Iedereen heeft er van genoten! Bedankt!

Tentoonstelling Thema Kunst
Maandag 10 februari hebben de kleutergroepen een mooie
tentoonstelling getoond aan ouders. Het was een leuke bijeenkomst
waarbij de leerlingen aan hun ouders hebben laten zien wat ze hebben
gemaakt en geleerd bij het thema Kunst.

Gedragslessen van de
maand februari
* Handen en voeten
bij jezelf

* Spreek op een
respectvolle manier

KIDD in de bovenbouw
In de groepen Zeester, Krab, Zeepaard en Pinguïn is er een gastles geweest
over markante bewoners van Almere en hun interieur. In de
voorbereidende les hebben we aandacht besteed aan allerlei
verschillende woonkamers. Tijdens de gastles moesten de leerlingen een
markant meubelstuk proberen te adverteren en verkopen.

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.

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!
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

