Herhaalde oproep 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.

 04-12 Sinterklaas
Leerlingen 12.30 uur
vrij.
 17-12 Kerstfeest
 18-12 Rapporten mee
Leerlingen 12.30 uur
vrij
 21-12 t/m 03-01
Kerstvakantie.

Vervoer feestdagen
Vrijdag 4 december zijn alle leerlingen al om 12.30 uur
vrij.
Het busvervoer zal uitgevoerd worden conform de
woensdagmiddag route. Dit houdt in dat alle leerlingen
die met het grote busvervoer naar huis gebracht
worden, om 12.30 uur opgehaald worden. Voor de
kleinere taxi’s moet u dit zelf regelen met de vervoerder.
Vrijdag 18 december 12.30 uur, de laatste schooldag
voordat de kerstvakantie gaat beginnen. Wij zijn in
overleg met de busmaatschappij van de schoolbus of zij
om 12.30 uur rijden of dat u zelf uw zoon/dochter op
moet komen halen.

 04-01 Leerlingen weer
naar school
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

Week van het respect
Van 9 t/m 15 november deed SBO de Watertuin
mee aan de Nationale Respectweek.
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de
jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de
‘Week van Respect’.
De leerkrachten hebben voorafgaand aan deze
week gezamenlijk de Nationale Respectweek
kunnen voorbereiden. Hier hebben leerkrachten
samen een planning en activiteiten/lessen kunnen
bedenken en maken. Tijdens deze week zijn de
klassen met diverse lessen, filmpjes en activiteiten
aan de slag gegaan. Dit is allemaal aangepast op het
niveau van de groep.
Tijdens de respectweek richten wij ons als school op
de leerlingen; de generatie van de toekomst. Want
wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven
mee. Respectvol samenleven begint daarom op
school. Iedere dag zetten de leerkrachten zich in om
leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun
omgeving mee te geven. Tijdens de respectweek
hebben wij hier als school extra bij stilgestaan.

Enkele gedragslessen die
centraal staan in de
maand december zijn…
 Zet materialen op de
goede plek terug.
 Kijk en luister met
aandacht. (bij speciale
bijeenkomsten)
 Herhalen van de
eerder aangeleerde
gedragsregels

Schoolbibliotheek
Wij zijn nog steeds dringend op
zoek naar ouders die het leuk
zouden vinden om te komen
helpen in de schoolbieb. In de
schoolbieb bent u
verantwoordelijk voor het
uitlenen en innemen van boeken
aan de leerlingen.
Lijkt u dit leuk?
Neem dan contact op met juf
Sandra.

Studiedag 23 november
Tijdens de studiedag op maandag 23 november is het Watertuin-team bezig geweest met de
vormgeving van het jaarplan. Hierbij met als hoofddoel: Kwalitatief goed onderwijs voor al
onze leerlingen.
We zijn in verschillende domeinen uiteen gegaan. Hierbij kunt u denken aan het domein
lezen, domein rekenen, domein Womok (wereldoriëntatie, motoriek en kunst en cultuur)
domein PBS en het domein activiteiten. We hebben per domein onze doelen voor het
jaarplan geformuleerd.
Omdat onze studiedagen tegenwoordig ook Coronaproof zijn georganiseerd, hebben de
leerkrachten veel achter hun computer gezeten. Om tussendoor ook een beetje te bewegen
hebben we af en toe een quiz of een spelletje gedaan om elkaar nog beter te leren kennen.

Wandeldictee Unit 3
In Unit 3 zijn we druk bezig met het bewegend leren. Elke vrijdag staat er standaard een
bewegend leren activiteit op de planning.
Een van de favorieten hierbij is het Wandeldictee. Door de school hangen allemaal plaatjes
van geleerde woorden. De kinderen zoeken de plaatjes op. Hebben ze er een gevonden, dan
schrijven ze de naam van dat woord op hun dicteepapier. Zo gaan ze door, tot alle woorden
gevonden zijn.

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
Dinsdag
Maandag t/m vrijdag

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

roostervrij

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 

