De school weer open:
Het jaar 2021 is voor ons gestart in een andere setting
dan we van te voren gehoopt hadden. De start stond in
het teken van thuisonderwijs.
Niet even fysiek de vakantieverhalen van de kinderen uit
kunnen wisselen, of de leerlingen een aai over hun bol
kunnen.
De leerkrachten van de Watertuin hebben hun uiterste
best gedaan om de leerlingen te begeleiden. Online
lesgeven, kinderen bij de leshouden, kinderen opvangen,
het contact met ouders, alle technische uitdagingen en
dan soms ook nog de eigen kinderen thuis die hulp nodig
hebben.
Dit zelfde geldt voor alle ouders. Wat een uitdaging
hebben jullie erbij gekregen! We hebben verhalen
gehoord van ouders die meededen met de instructies
om daarna hun kinderen te helpen met het maken van
het werk.
Onze complimenten hoe jullie dit thuis opgepakt
hebben!
Wij ervaren dat het bijna alle kinderen is gelukt om de
online lessen te volgen en hun werk te maken.
Sommige klassen waren als de juf inbelt, zelf al met
elkaar begonnen. Mooi om te zien hoe de leerlingen
mee ontwikkelen met de huidige vorm van lesgeven.
We zijn ontzettend blij dat we alle kinderen weer fysiek
onderwijs te mogen geven in de klas.
We zullen ons de komende weken focussen op de
groepsvorming en het welbevinden van de leerlingen.
Alle leerlingen hebben de Lock-down op hun eigen
manier ervaren. Hier willen we tijd en aandacht aan
besteden.
Kinderen kunnen zich pas weer gaan focussen op de
leerstof als ze zich prettig en vertrouwd voelen.

Februari:
 16-02 en 17-02
Contact moment ouder(s)kind
 19-02
Notulen MR op website
 22-02 t/m 26-02
Voorjaarsvakantie
Maart:
 10-03 t/m 26-03
Cito toetsen groep 3 t/m 7
 31-03
Paasontbijt/Paasbrunch
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

Actuele beslisboom

Aanscherping corona richtlijnen:

Ventilatie:
In september is er gevraagd onderzoek te doen naar de ventilatie op de Watertuin. Dit onderzoek
heeft lang op zich laten wachten i.v.m. schaarste aan installateurs.
Er hebben de afgelopen maanden diverse reparaties plaatsgevonden, waardoor we nu voldoen aan
alle gestelde eisen.
Na controle mogen we jullie vertellen dat alle ASG scholen corona technisch op orde zijn. Er vindt
geen recirculatie plaats.
De komende periode staat er ook een reguliere onderhoud gepland. We blijven op dit gebied dus
volop in beweging.
Wel blijft het belangrijk om de schoolruimtes goed te blijven ventileren. De ramen mogen tijdens de
lessen dicht, als we tussen de lesmomenten door maar goed blijven ventileren.
U zult begrijpen dat op koude dagen, zoals afgelopen week, het vanwege het tussendoor ventileren
in de klassen, soms best fris kan zijn in de klasklokalen.
Uw kind een warm vest mee geven is altijd raadzaam, mocht het even wat frisser zijn in een lokaal.
Concreet: De ramen mogen dicht, als we tussendoor maar voldoende ventileren.

Na de lockdown:
Eigenlijk zegt het document genoeg!
Deze info graphic geeft weer waar wij als Watertuin voor staan!! Wij proberen het accent eerst
te leggen op groepsvorming en het welbevinden van kinderen.
De kinderen komen met uiteenlopende verhalen de school binnen. Daar willen wij eerst wat tijd
aan besteden. De kinderen willen eerst weer door de juffen en meesters gezien en gehoord
worden.
Kinderen kunnen zich pas weer gaan focussen op de leerstof als ze zich prettig en vertrouwd
voelen.

Nieuwe collega’s
We mogen op de Watertuin weer een aantal nieuwe collega’s welkom heten.
Nieuwe collega’s die het Vitree team komen versterken en nieuwe collega’s in het onderwijsteam.
Hieronder zullen zij zich even kort voorstellen.

Lise Nuninga

Ilona de Kruijff-van Bokhorst

Even voorstellen
Als nieuwe jeugdzorgwerker binnen De
Watertuin wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Lise Nuninga. Ik ben 31 jaar oud en
ik woon samen met mijn man en ons zoontje in
Dronten. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit
met onze hond en onderneem ik leuke dingen
met mijn gezin.

Even voorstellen
Mijn naam is Ilona en vanaf 15 februari zal ik
werken als jeugdzorgwerker op de Watertuin. Ik
ben 29 jaar en woon samen met mijn man Daan
in Nijkerk. Ik hou van reizen, Zumba en
spelletjes spelen met vrienden.
De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt als
groepsleider op een groep met kinderen van 4
tot 12 jaar met gedragsproblemen. Ik heb erg
zin om te beginnen op de Watertuin en jullie te
ontmoeten!

Vanaf 1 maart zal ik werkzaam zijn als
jeugdzorgwerker op De Watertuin. Ik ben al
vanaf 2009 werkzaam binnen Triade-Vitree. Na
elf jaar binnen de 24 uurs zorg te hebben
gewerkt, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Het werken in het onderwijs is iets wat mij altijd
heeft aangetrokken. De combinatie van
jeugdzorg binnen
het onderwijs zie ik als een grote meerwaarde.
Graag draag ik hieraan mijn steentje bij.

Groetjes,
Ilona de Kruijff- van Bokhorst

Kimberly

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en
samen de begeleiding voor jongeren zo goed
mogelijk te organiseren. Ik heb er zin in!
Groet,
Lise Nuninga

Even voorstellen
Ik ben Kimberley. Ik ben 22 jaar oud en kom
werken op de Watertuin in de onderbouw.
Ik heb hier in het schooljaar 2017-2018 stage
mogen lopen en wist toen al dat ik hier wilde
komen werken.
Mijn hobby`s zijn / muziek maken, bakken (en
daarna eten) maar ik kan ook lekker genieten
van een filmpje kijken op de bank of een goed
boek lezen.
Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en
deel uit te maken van het team van de
Watertuin.

Loes Jonker

Cynthia

Even voorstellen
Als zij-instromer binnen de Watertuin wil ik me
graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Loes
Jonker en ik ben 27 jaar. Ik woon samen met
mijn vriend in Harderwijk en in mijn vrije tijd ga
ik graag wandelen in het bos.
Vanaf 1 december ben ik gestart als
Onderwijsassistent bij de Fuut. Per 1 januari ben
ik werkzaam als zij-instromer. Dit houdt in dat ik
binnen 2 jaar mijn lesbevoegdheid wil halen en
hierna zelfstandig voor de klas zal staan.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest als
persoonlijk begeleider bij een Ouder- en
kindhuis. Het werken in het onderwijs heeft mij
altijd aangetrokken en met die reden heb ik de
keuze gemaakt om toch de overstap te maken. Ik
heb het erg naar mijn zin op de Watertuin en kijk
uit wat de toekomst gaat brengen!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag
voorstellen.
Ik heet Cynthia Oduro ben 42 jaar oud,
getrouwd en ik heb 4 kinderen.
Ik hou van dansen, muziek luisteren,
zwemmen, wandelen en naar de film gaan.
Sinds 5 januari ben ik werkzaam op De
Watertuin als onderwijsassistente. Ik heb het
erg naar mijn zin. Je kan me vinden in groep 8
de Zeeleeuw.

Groet, Loes jonker
Bert Wolters

Even voorstellen
Hoi kids van de Watertuin,
Nu de lockdown eindelijk weer voorbij is, mogen we gelukkig weer met z’n allen naar school.
Ik ben mees Bert, een nieuwe meester van de Watertuin.
En ik zal vier dagen per week in verschillende klassen komen lesgeven.
Wanneer er een leerkracht ziek wordt, een dag vrij is of misschien ander werk binnen de school moet
doen, dan zal ik waarschijnlijk komen invallen.
Ik ga wel een aantal dagen per week vast in bepaalde groepen werken en daar heb ik ontzettend veel
zin in.
Ik ben een papa van twee kinderen: Boaz (14 jaar) en Fiene (11 jaar).
Ik woon vlakbij Rotterdam en is best ver weg.
Maar ik rijd met de motor op en neer, dus dat gaat lekker vlot.
Ik vind het leuk om gitaar te spelen en ik probeer zelf om ook de piano te leren spelen. Maar ja, dat
gaat helaas nog niet zo goed…….
Als je mij een keertje in school ziet rondlopen en je hebt een vraag voor mij, dan wil ik graag kennis
met je maken.
Tot binnenkort dan maar. Maak er een mooi schooljaar van met z’n allen.

Nieuws vanuit de MR:
De leden medezeggenschapsraad (MR) stellen zich graag aan u voor…

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

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. 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.
Donderdag
Dinsdag
Maandag t/m vrijdag

1 april
6 april
7 juni t/m 11 juni

Roostervrij
Roostervrij
studie/roostervrij

alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij

Oudercontactdagen/avonden

 woensdag 16-02-2021 en donderdag 17-02-2021 groep 1 t/m 7
 woensdag 21 en donderdag 22 april groep 1 t/m 7
 dinsdag 28-06-2021 en woensdag 29-06-2021 groep 1 t/m 7

