SEPTEMBER
Weer gestart

Belangrijke data

De school is weer volop gestart. Wat is het heerlijk om alle kinderen weer te zien. In
de klassen wordt hard gewerkt aan groepsvorming. Er worden kennismakingsspellen
gedaan en gezamenlijk klassenafspraken gemaakt. Zo zorgt elke groep ervoor dat het
een gezellig en leerzaam jaar wordt.

*9 en 10
september
verbindingsgespr
ekken

Fijn om te zien dat bijna alle ouders zich houden aan de 1.5 meter afstand. Tot nu toe
verloopt het halen en brengen bijna altijd soepel.
Lerarentekort ivm Coronavirus

*14 september

De school is pas 2 weken begonnen en kampt nu al met een lerarentekort. Door het
Coronavirus moeten leerkrachten al met de minste klachten thuis blijven. Ook deze
week hebben we al 2 groepen naar huis moeten sturen vanwege snotterende
leerkrachten die in afwachting zijn op de uitslag van de Coronatest. Tot die uitslag,
mogen zij de deur niet uit.

Roostervrije dag

Normaal gesproken zouden de leerkrachten gewoon doorwerken met
verkoudheidsklachten, maar door de Corona moeten ze thuisblijven. Wegens het nog
steeds aanhoudende lerarentekort hebben wij niet altijd vervanging voor de groep
van uw zoon/dochter.
Wij hopen hierbij op uw begrip.
Ziekmelding
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, wordt u verzocht ons dit voor 09.00 uur te
melden. Wanneer uw zoon of dochter niet op school is zonder afmelding zullen wij na
09.00 uur contact met u opnemen. Ziekmeldingen bij voorkeur via Social Schools 3.0
of op de website www.watertuin.asg.nl op de homepagina de daarvoor bestemde
onderdelen invullen of mailen naar: ziektemelding@watertuin.asg.nl. Indien dit niet
mogelijk is, kunt u ook telefonisch een ziekmelding doorgeven. Vanaf 08.00 uur is de
school telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 036-5333548.
Roken in en rond school
Sinds augustus 2020 zijn scholen verplicht een rookvrij terrein te hebben. Dit geldt
voor het primair en voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Wij vragen hiervoor uw
begrip en verzoeken u, om binnen het schoolgebied niet te roken.

Verjaardagen en traktaties
We zijn blij om te vertellen dat de leerlingen weer zelf mogen trakteren voor hun
verjaardag. Vanwege de corona mogen alleen voorverpakte (door de fabrikant)
traktaties bijv. een zakje snoep, zakje chips, fruit of iets dat niet eetbaar is. De juf
overlegt met de leerling welke dag er getrakteerd kan worden, vaak natuurlijk op de
dag zelf. Helaas mogen de kinderen nog niet de klassen rond, maar alle juffen en
meesters zullen wel een grote kaart schrijven voor de jarige.

Enkele
gedragslessen van
de maand
september
* Handen en voeten
bij jezelf

Logopedie
Ook dit jaar beginnen we weer met logopedie. We hebben 2 nieuwe logopedisten,
namelijk Lieneke en Myrthe.
Lieneke zal de kinderen van de Forel en Karper gaan begeleiden. Haar werkdagen
zijn maandag en donderdag.
Myrthe begeleidt de kinderen van de Stekelbaars en Voorn. Zij is aanwezig op de de
maandag en woensdag.
Paulien begeleidt de kinderen uit de Pijlvis. Daarnaast ook een enkel kind bij de Forel
en Karper. Paulien is maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig.
Als u ons wilt spreken kunt u ons via de leerkracht bereiken of via Social Schools.
Wij hopen op een fijne samenwerking!

* Laat je eigen plek
netjes achter.

*Praat als je de
beurt hebt.

Lieneke

Myrthe

Paulien

Schoolbibliotheek
Wij zijn dringend op zoek naar ouders
die het leuk zouden vinden om te komen
helpen in de schoolbieb. Lijkt u dit leuk?
Neem dan contact op met juf Sandra.

Tijdens schooluren zijn wij,
jeugdhulpverleners, aanwezig
in school. Wij bieden
verschillende vormen van hulp
zoals trainingen, begeleiding,
behandeling, diagnostiek en
therapie. Wij werken samen
met het kind, school en jullie
als ouders/verzorgers.
Natuurlijk bent u als ouder
welkom om bij ons langs te
komen bij vragen. Wij geloven
in mogelijkheden en ieders
eigen kracht!

*speel en deel
samen

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

Groep Orka
In de Orka (groep 8) namen de kinderen de les over. De les ging over leesplezier (uit
de nieuwe methode Atlantis). De kinderen kwamen zelf met het onderwerp ‘de
boekenkast’. Ze vonden de boekenkast erg saai en niet uitnodigend. Tijdens de les
hebben de kinderen titels van boeken opgeschreven, zodat de leerkracht op zoek
kon! Verschillende titels kwamen naar voren:




Niek de groot
Leven van een loser
Dagboek van een Muts

Misschien leuk om met uw kind eens over boeken te kletsen :)

Groep Pijlvis
Wij hebben in de klas vorige week een kringgesprek gehouden over afspraken
maken met elkaar. Centraal stond wat wij graag willen in de Pijlvis en vooral wat is
fijn en niet fijn. We zijn tot een aantal afspraken gekomen en hebben daarna op
Sclera via het digibord picto’s uitgezocht. Erg mooi om dit samen met de kinderen
te doen! De poster hangt nu mooi zichtbaar in de klas.

Gym
De gymlessen zijn weer volop begonnen.
Graag willen we met u de regels delen, die wij hebben afgesproken hebben met de
kinderen. Deze zijn:
- Als kinderen geen gymkleren bij zich hebben of niet kunnen gymmen
vanwege een blessure dan gaan ze tijdens de gymlessen naar hun
verdeelklas. In de verdeelklas gaan ze zelfstandig aan het werk met werk
dat zij van de leerkracht gekregen.
- Elke vorm van sieraden
(armbandjes/armbanden/ketting/oorbellen/horloge etc..) zijn tijdens het
gymmen te gevaarlijk en niet toegestaan. Gevaarlijk voor verwonding van
jezelf of anderen, maar ook gevaarlijk voor het geval ze stuk gaan.
Zouden jullie thuis willen bespreken dat de kinderen op gymdagen zonder sieraden
naar school komen. Met sieraden mag er niet gegymd worden!
De komende tijd starten er verschillende sportactiviteiten wel/ niet gratis.
De komende periode zal u via SocialSchool hier vaker berichten over gaan
ontvangen. Juf Christel kan niet altijd meteen reageren op een telefoontje of een
SocialSchool bericht. Soms kan het even duren voordat u reactie krijgt.

Nieuwe gymleerkracht Unit 3
Mijn naam is Petra Schumacher en ik ga op maandag de gymlessen geven aan unit
3. De afgelopen jaren was ik op maandag coördinator van de vakgroep, maar nu ga
ik dus weer de gymzaal in. Op donderdag ben ik coördinator van de naschoolse AKT
lessen. Dat zijn gratis gymlessen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die door
heel Almere worden gegeven. De andere dagen van de week geef ik gymles op
twee basisscholen in de gemeente Castricum. Ik woon namelijk in Alkmaar, dus dat
is iets dichter bij huis. Toch kom ik al jaren graag naar Almere en werk hier al ruim
20 jaar met veel plezier. Wie weet zijn we elkaar al eerder op een andere school
tegengekomen of kennen we elkaar van echt lang geleden. 25 jaar geleden liep ik
namelijk stage op deze school. Verder heb ik gewerkt op het Spectrum, de
Kruidenwijzer, Egelantier, Olivijn, Universum en nog een aantal scholen. En nu dus
hier, ik heb er zin in!
Sportieve groet, Petra Schumacher

Groep Zeester
Op school wordt er dagelijks gelezen. In de zeester mogen de kinderen een plekje
uitkiezen naar keuze. OP de tafel, ONDER de tafel, NAAST de tafel of LIGGEND op de
grond, zoals u kunt zien op de foto.
Elke dag wordt er 15 minuten gelezen en daarna wordt er aandacht besteed aan de
woordenschat.

Afscheid Meester Hans
Onze meester Hans is met pensioen!
Na ongeveer 10 jaar op de Watertuin, mag hij nu
lekker gaan genieten van zijn vrije tijd.
We hebben vorige week maandag ,
samen met alle kinderen afscheid genomen
van onze favoriete kleutermeester. We
hebben een lied gezongen en hij heeft
prachtige zelfgemaakte cadeaus gekregen.
Afscheid Juf Marina
Ook namen wij afscheid van Juf Marina. Juf Marina werkte al 40 jaar in het
onderwijs, waarvan meer dan de helft op de Watertuin. Ze heeft bijna alle groepen
wel een keer les gegeven. Ook juf Marina gaat lekker genieten van haar pensioen.
We hebben een lied gezongen met alle kinderen van de school. Wat gaan we deze
leuke juf missen!

Vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag
2de Paasdag
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie:

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

12 okt t/m 16 okt
21 dec t/m 1 jan
22 t/m 26 feb
2 april
5 april
26 april t/m 7 mei
13 en14 mei
24 mei
vanaf 12 juli t/m 20 aug

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.

Maandag

14 september

roostervrij

alle leerlingen vrij

Vrijdag

9 oktober

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag

20 november

roostervrij

alle leerlingen vrij

Maandag

23 november

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag/
maandag

29 januari t/m 1 roostervrij
februari

alle leerlingen vrij

Dinsdag

6 april

studiedag

alle leerlingen vrij

Maandag t/m
vrijdag

7 juni t/m 11 juni

studie/roostervrij alle leerlingen vrij

Oudercontactdagen/avonden
 donderdag
 woensdag
 dinsdag

09-09-2020 en woensdag
16-02-2021 en donderdag
28-06-2021 en woensdag

10-09-2020
17-02-2021
29-06-2021

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7

