Ventilatie
Vanuit de overheid hebben alle besturen de opdracht
gekregen om de ventilatie van hun schoolgebouwen te
controleren of zij voldoen aan de huidige wet- en
regelgeving. Vanuit ASG wordt dit centraal opgepakt en
zullen alle scholen, zo ook De Watertuin, bezocht
worden door het betreffende bedrijf. Inmiddels is de
ventilatie gecontroleerd. Wij wachten op de uitslag
hiervan. Tot die tijd ventileren wij op de ouderwetse
manier door ramen en deuren tegen elkaar open te
zetten. Door op deze manier te ventileren en de andere
corona richtlijnen en regels te volgen, vertrouwen wij er
op dat wij een positieve bijdrage leveren aan om Corona
buiten onze schoolmuren te houden.
Het is verstandig om uw kind warme kleding aan te laten
trekken, of een extra trui of vest mee te geven. Het kan
door het ventileren, soms best fris zijn.

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. Toch blijkt in de praktijk dat dit
vaak minimaal 3 dagen duurt.
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.

 02-11 t/m 06/11
Week van het respect
 09-11 t/m 19-11
Cito groepen 8
 20-11 Roostervrij
Alle leerlingen vrij
 23-11 Studiedag.
Alle leerlingen vrij
Directie:
Annemarie Lange: Directeur
Laura van der Heide: Adjunctdirecteur
Begeleiding per bouw:
Unit 3:
Unit coördinator: Melanie
Rijnbeek
Intern begeleider: Rianne Huijs
Unit 5:
Unit coördinator: Walter Troost
Intern begeleider: Claude
Marsman
Unit 7:
Unit coördinator: Dylan Maasen
Intern begeleider: Tineke Hoving

Studiedag 9 oktober:
Vrijdag 9 oktober waren alle leerlingen vrij en
hebben de leerkrachten een studiedag gehad.
We hebben ons bijgeschoold op het gebied van
Begrijpend lezen via het GRIMM-model.
Er is gekeken naar welke succescriteria er nodig zijn
voor een effectieve directe instructie.
 Uit vrijwel elk onderzoek blijkt, dat
consequente toepassing van directe
instructie leidt tot verbetering van
leerresultaten voor vrijwel alle leerlingen,
met name als het basiskennis en
basisvaardigheden betreft.
 De verklaring kan erin gevonden worden dat
directe instructie zoveel helderheid en
structuur biedt aan leerlingen, dat het hun
duidelijk is wat er van hen verwacht wordt
(helderheid) en wat ze moeten doen om dat
resultaat ook werkelijk te bereiken
(structuur).
 Met name het modellen(voordoen) van de
denkstappen is hierbij een heel belangrijk
onderdeel voor onze leerlingen.
We zijn met elkaar gaan onderzoeken welke fases
we doorlopen bij het geven van een instructie op
het gebied van begrijpend lezen. We hebben
gezamenlijk lessen voorbereid en lessen gedeeld.
Het was een uiterst leerzame dag, met handvatten
die we toe kunnen passen in de klas.

Groep Krab:
Tijdens de Kinderboekenweek heeft
groep Krab heel leuk samen gelezen met
de groep Forel.
De kinderen uit groep 7 waren heel
serieus bezig en aan het tutorlezen, het
ging erg goed en ze waren enthousiast en
vonden het leuk om te doen. Ook de
kinderen van groep 4 deden enthousiast
mee!

Enkele gedragslessen die
centraal staan in de
maand november zijn…
 Kijk en luister met
aandacht (bij speciale
bijeenkomsten
 Let op jezelf
 Regels behorende bij
eet- en drinkmomenten
 Herhalen van de
eerder aangeleerde
gedragsregels

Groep Stekelbaars:
Wij zijn aan het oefenen met splitsen. Hier
wordt met volle aandacht mee geoefend. Dit
doen wij met het rekenrekje en soms met
materialen bijvoorbeeld snoepjes of blokjes.

Samen met de juf gingen we de buurgetallen
herhalen. Hoe leuk is dat als je ook nog op
de stoel van de juf mag zitten.

Weektaak Bovenbouw
Om de kinderen (nu alvast) goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en de rest van hun
toekomst, willen wij hen graag leren plannen. Hiermee wordt er onder andere gewerkt aan de
executieve functies.
Je kunt executieve functies ook wel omschrijven als de ‘’doe-processen’’ in het brein, die ervoor
zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen (aan)sturen.
Een goede planning geeft duidelijkheid, overzicht en structuur. Het is een hulpmiddel dat je gebruikt
bij het aansturen van jezelf. Deze vaardigheid zullen de kinderen later (in het voortgezet onderwijs
en de rest van hun toekomst) veel gaan gebruiken.
Daarom zijn wij dit schooljaar begonnen met het invoeren van een weektaak. Hierbij staat centraal
dat de kinderen leren hoe zij moeten plannen en wat je het beste kunt doen als je planning anders
loopt dan verwacht.
Een weektaak geeft inzicht in de indeling van jouw week (in dit geval een aantal taken die er in een
week gemaakt moeten worden). In een weektaak staat helder welke taak er op welke dag gemaakt
moet worden.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen ook leren reflecteren, wordt er gewerkt met een
kleurenschema. Iedere dag heeft een bepaalde kleur (bijvoorbeeld: maandag = oranje, dinsdag =
geel, et cetera). Een taak wordt gepland op een bepaalde dag (bijvoorbeeld maandag = oranje). Het
is de bedoeling dat het kind deze taak op deze dag maakt. Als het af is wordt het vakje daarnaast
ingekleurd met de kleur van de dag waarop het gemaakt is (afgemaakt op dinsdag = geel inkleuren).
Op deze manier krijgt het kind een duidelijk overzicht of hij/zij zich goed aan de planning kon houden
en wat er een volgende keer mogelijk anders moet.
In het begin zullen de taken ingepland worden door de leerkracht. De kinderen leren dan om de
juiste taak te maken en om deze op de juiste manier af te kleuren. Zodra de kinderen dit beter onder
de knie hebben gaat de leerkracht de taken klassikaal inplannen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
de kinderen voor zichzelf hun weektaak inplannen en maken, zonder dat zij hierbij hulp nodig
hebben van anderen.
Wij zullen ons nu dan ook minder focussen op de taken die gemaakt moeten worden en de kwaliteit
van de gemaakte taak, maar vooral op het leren plannen. Zodra dit goed gaat wordt er ook kritischer
gekeken naar de (kwaliteit van de) gemaakte taken.
Als de weektaak af is krijgt uw kind deze mee naar huis. Dan kan hij/zij hier thuis over vertellen en
laten zien wat hij/zij heeft gemaakt/geleerd. U hoeft hier verder niks mee te doen. Als het u leuk lijkt
kunt u natuurlijk thuis ook beginnen met het plannen van een simpele taak/activiteit. Heeft u hier
vragen over, dan kan de leerkracht u hier altijd bij helpen.

Rekenen bij de kleuters
In de Pijlvis was een hongerige eekhoorn op bezoek. Hij was wel een beetje eigenwijs: hij
wilde alleen eikeltjes eten in groepjes. We hebben groepjes gemaakt van 3, 5 en 7 eikeltjes.
Een mooie manier om spelenderwijs te oefenen met de cijfers, tellen en het maken van
groepjes. De eekhoorn en de materialen staan nu in de rekenhoek, zodat de kinderen daar
verder kunnen oefenen.

Splitsen in de Voorn
Met rekenen stond het splitsen centraal. Dit hebben we gedaan door middel van de
splitsfabriek.
Bovenin leggen we bv. 6 fiches.
Dan draaien we met zijn allen in de lucht aan een onzichtbaar rad en roepen
"rrrrrrr…..rrrrr….rrrrrrr." Als de machine stopt verteld de juf, hoeveel fiches er aan de
linkerkant van de machine vallen. Bv. 4. De andere fiches (2) gaan dan naar de rechterkant.
Dan maken we een sommetje. 4+2=6.
Op deze manier zijn we aan het rekenen door te "doen"

Ouderbijdrage:
Als school zijn we erg afhankelijk van de
ouderbijdrage.
Van de bijdrage worden vele activiteiten en feesten
(o.a. Sint, Kerst, Pasen) georganiseerd, welke
zonder uw bijdrage niet mogelijk zijn.
Het bedrag is €26,00. 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.

Voorleeswedstrijd Pinguïn
In groep Pinguïn zijn we bezig met de voorronde
van de voorleeswedstrijd. Ze hebben allemaal thuis
een stukje voorbereid en dit in de klas voorgelezen.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Iedereen
heeft meegedaan. Zelfs de leerlingen die het super
spannend vinden hebben hun uiterste best gedaan.
Het was geweldig om te merken hoe iedereen zijn
best heeft gedaan. Er komt een voorleeskampioen
van de groep uit!
Onze voorleeskampioen gaat door naar de volgende
ronde. Zo hebben we in de eerste week van
november een Watertuin voorleeskampioen.

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.

Logopedie
Bij logopedie werken we aan
hetzelfde thema als bij de
kleuters, namelijk de Herfst.
Samen met de kinderen hebben
we de herfstboom op de foto
gemaakt.
Hiervoor moeten de kinderen
goed luisteren naar de opdracht.
Zo weten ze welk blad er aan de
boom komt.
Bijvoorbeeld hang een groot rood
blad aan de boom. Hang een
klein geel blaadje aan de boom.
Kijk maar eens hoe mooi de
boom is geworden.

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

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
Maandag
Vrijdag/ maandag
Dinsdag
Maandag t/m vrijdag

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

roostervrij
studiedag
roostervrij

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 

Beste ouders,
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde
voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op De Watertuin
De drie vaste groente- en fruitdagen op De Watertuin worden:
WOENSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG.
Wij ontvangen de levering van de leverancier J.C den Daas

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Team EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl
euschoolfruit@wur.nl
0317- 485966

