Vanuit directie:
Zoals u kunt zien heeft onze nieuwsbrief, dankzij juf
Roos, een nieuwe uitstraling gekregen. We zijn er
ontzettend blij mee!
In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen
op de Watertuin. Ook vindt u informatie over vrije
dagen, klassenactiviteiten en de ontwikkelingen
omtrent het Coronavirus.
Met vriendelijke groet, het Watertuin-team
Het coronavirus en de school:
Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze
bijzondere situatie onderwijs krijgen. Kinderen in het
reguliere basisonderwijs en het speciaal
(basis)onderwijs gaan volledig naar school. Wij zijn
blij (bijna) alle kinderen weer op school te zien!
Thuisblijven en testen:
Vanaf maandag 21 september kan
onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet
onderwijs zich met voorrang laten testen. De
voorrangsprocedure is bedoeld om lesuitval te
voorkomen.
Bij klachten die lijken op corona zal de leerkracht zich
laten testen. In afwachting van de uitslag van de test
blijft de leerkracht volgens de richtlijnen van het
RIVM thuis.
Wat betekent dit voor het onderwijs aan uw kind?
Bij afwezigheid van de leerkracht organiseren wij het
onderwijs de komende periode anders. Wij vragen u
de leerling dan thuis te houden. Zij zullen van de
leerkracht via Social Schools een thuiswerkpakket
ontvangen. De leerkracht zal daar waar mogelijk via
Microsoft Teams en/of Social Schools het thuis
onderwijs weer oppakken.
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Intraverte:
Begeleiding Intraverte op SBO de Watertuin!
Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleidt Intraverte kinderen waarbij de ontwikkeling niet
helemaal vanzelf gaat, waaronder de Watertuin. Intraverte biedt laagdrempelige ondersteuning
aan kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat.
Hulpvragen
Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen
concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en
eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind
vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Wij helpen kinderen door aan te
sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging in de gymzaal van de
Watertuin!
Verwijzing huisarts – Tarieven & vergoedingen
Om een begeleidingstraject bij Intraverte te starten is er een verwijzing van de huisarts nodig. Een
begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorgverzekering.

Contact
Mocht je graag meer willen weten over onze begeleiding? Of kunnen wij met je meedenken? Je
kunt altijd even bij ons binnenlopen! Of kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of bel
naar 0578-688127.
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PBS
Op school streven we naar een veilig en positief
pedagogisch klimaat, zowel binnen als buiten
de klassen. Zodoende kunnen leerlingen
optimaal profiteren van het geboden onderwijs.
Een belangrijke bouwsteen die preventief
bijdraag aan een positieve omgeving is
‘HELDER ZIJN’. Helder zijn over welk specifiek
gedrag van de leerlingen in bepaalde situaties
wordt verwacht.
Per maand hebben we gedragsverwachtingen
in onze jaarplanner opgenomen die de
leerkrachten de leerlingen actief aanleren.
In de nieuwsbrief zullen wij elke maand de
gedragsverwachtingen die centraal staan
vermelden. Zie de kolom hiernaast -> ->
Probeer deze gedragsverwachtingen ook met
uw zoon en/of dochter te bespreken.
Voor de nieuwe leerlingen is er een
‘welkombord’ gemaakt. Daarop staan de
gezichten en de namen van de nieuwe
leerlingen. In elke unit hangt een welkomsbord.
Met dank aan juf Pam.
In de eerste schoolweken, -maanden is
groepsvorming belangrijk. De leerkrachten
zetten allerlei activiteiten in om een positieve
sfeer te creëren. Vraag eens aan uw zoon en/of
dochter wat voor leuke Energizer of
groepsactiviteiten ze met hun groep hebben
gedaan.

Enkele gedragslessen die
centraal staan in de
maand oktober zijn…
 Vraag een volwassene
voor hulp bij problemen
 Praat met een zachte
stem
 Let op jezelf
 Houd rechts in de
gangen

Groep Voorn
Wij hebben al diverse groepsbeloningen gedaan. De kinderen pakken de regels goed
op en daardoor vult de beloningsbuis zich snel. Vorige week mochten zij koekjes bakken
in de grote keuken bij juf Sonja. Zelfs bij het koekjes bakken werd er gretig gebruik
gemaakt van de geleerde letters. Zo staken sommige kinderen de nieuw aangeleerde
letter “n“ uit. Anderen maakten hun hele naam van de koekjes. Het leek wel een
letterfeest!

Groep Orka
Groep 8 (de Orka) heeft dinsdag meegedaan aan
de nationale buitenlesdag. De hele dag hebben
de kinderen buiten les gehad. De vakken die
aanbod kwamen waren: rekenen, spelling, taal en
topografie. Het was een dag met meerdere
uitdagingen en wij zijn tot de conclusie gekomen
dat een hele dag buiten les hebben ook wel echt
vermoeiend kan zijn.

Pauze Unit 7
In Unit 7 hebben alle groepen 8 tegelijk
pauze en worden er verschillende
activiteiten ondernomen. Zo is er een
groep dat verstoppertje speelt, een
groepje dat aan het basketballen is, er
wordt gestunt met stuntsteppen en de
vaste voetbalclub is natuurlijk ook
aanwezig.

Verder zijn er een aantal heren uit de Orka ook
bezig met het maken van een schans. Dit gaan zij
gebruiken voor de stuntsteps, zodat zij daar van
af kunnen springen.

Groep Stekelbaars
Bij groep Stekelbaars stond er in de gang
ineens een dinosaurus! In deze groep
wordt op dit moment met het thema
dinosaurussen gewerkt.

Medezeggenschap Raad
De volgende vergadering van de MR vindt plaats
op 27 oktober 2020
De notulen van deze vergadering zullen op
maandag 9 november 2020 op de website staan.

Kinderboekenweek

Wedstrijd meeuwen schreeuwen

Van 30 september tot 11 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Het thema is “En toen”.
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in
de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats
je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid.

Volgende week gaat heel unit 5 een
‘wedstrijdje meeuwen schreeuwen’
doen.
Wat je als winnaar in huis moet hebben?
Nou, heel simpel: je moet de allerbeste
schreeuw van een meeuw kunnen
imiteren.

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden
te ontdekken. Verken werelden uit het verleden
door het lezen van boeken!

Deze wedstrijd komt oorspronkelijk uit
Frankrijk en België, waar in maart al een
kampioenschap meeuwenschreeuwen
plaatsvond.

In alle klassen wordt aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Leuk om thuis ook extra te
lezen!

Groep pijlvis
De kleuters hebben het boek “Dino’s
bestaan niet” uitgespeeld. Dit deden zij
voor de opening van de
Kinderboekenweek. Alle kinderen van
unit 3 mochten kijken.

Roostervrije dagen en studiedagen
Vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
2de Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

maandag t/m vrijdag 12 okt t/m 16 okt
maandag t/m vrijdag 21 dec t/m 1 jan
maandag t/m vrijdag 22 t/m 26 feb
vrijdag 2 april
maandag 5 april
maandag t/m vrijdag 26 april t/m 7 mei
donderdag en vrijdag 13 en14 mei
maandag 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.
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag/ maandag
Dinsdag
Maandag t/m vrijdag

9 oktober
20 november
23 november
29 januari t/m 1
februari
6 april
7 juni t/m 11 juni

studiedag
roostervrij
studiedag
roostervrij

alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij

studiedag
studie/roostervrij

alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij

Oudercontactdagen/avonden
woensdag 16-02-2021 en donderdag 17-02-2021 groep 1 t/m 7 
dinsdag 28-06-2021 en woensdag 29-06-2021 groep 1 t/m 7 

