Inleiding:
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief voor de maand april.
De tijd gaat hard. Dat zien we aan het weer dat
veranderd, maar ook aan de groei van de kinderen. Er
zijn al diverse stoelen en tafels aangepast omdat
leerlingen eruit zijn gegroeid.
Deze groei zien we niet alleen fysiek, maar ook terug in
het onderwijs.
De Cito periode is achter de rug. De resultaten zullen bij
de oudercontacten met u besproken worden.
Wij zijn in ieder geval trots op hoe de leerkrachten en
leerlingen hun best gedaan hebben!
De leerkrachten gaan op de roostervrije dagen de doelen
voor elke leerling aanscherpen voor de komende weken.
Het zal u niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn, maar
ook De Watertuin kampt met een flink aantal corona
gerelateerde zieken. Helaas zijn een aantal groepen al in
quarantaine geweest en hebben wij een aantal zieke
collega’s. Het is voor u als ouder, maar ook voor ons als
school constant schakelen tussen fysiek en online
onderwijs. Het is helaas niet anders. Het blijft
bewonderingswaardig hoe ouders, leerlingen en
leerkrachten telkens kunnen schakelen.














Wij willen u er alert op blijven houden om goed de
signalen in de gaten te houden. Is uw kind verkouden, of
heeft corona gerelateerde klachten? Dan blijft het thuis.
(Zie beslisboom onderaan de nieuwsbrief)

April:
01-04
Roostervrij(alle leerlingen vrij)
02-04
Goede vrijdag (alle leerlingen
vrij)
05-04
Tweede paasdag (alle leerlingen
vrij)
06-04
Roostervrij (alle leerlingen vrij)
13-04
Schoolfotograaf
15-04
MR-vergadering
21-04 en 22-04
 Oudercontacten
 Cito eindtoets groep 8
23-04
 Notulen MR op website
 Koningspelen/Sportdag
26-04 t/m 07-05
Meivakantie (alle leerlingen vrij)
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De leerlingenraad:
Deze maand zijn we op school begonnen met de leerlingenraad. Deze was online via Teams.
Wat is de leerlingenraad:
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. Uit elke groep van de unit 5 en unit
7 is door de klad een groepsvertegenwoordiger gekozen.
De vertegenwoordigers praten in de raad dan ook over onderwerpen die betrekking hebben op
schoolniveau, maar ook op klassenniveau. In de leerlingenraad zullen punten op de agenda komen te
staan die gebaseerd zijn op de ideeën, voorstellen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen van
de school. Daarnaast kunnen de medewerkers van de school punten op de agenda van de
leerlingenraad zetten
Eens per maand komt de leerlingenraad bijeen om te zorgen voor een goede en prettige gang van
zaken binnen de school.
Verbeterpunten vanuit de leerlingen:
Tijdens de eerste vergadering zijn er al mooie verbeterpunten aangedragen. Punten die de leerlingen
graag anders willen zien zijn:
- Betere kwaliteit stiften, zodat ze langer mee gaan. Dit is beter voor het milieu.
- Spiegels in de toiletruimtes.
- Bij het buitenspelen wordt er als de pleinwacht niet kijkt toch veel gebruik gemaakt van de
handen en voeten, wat niet volgens schoolafspraak is. Als oplossing wil de leerlingenraad
borden op het plein hangen met de afspraken erop.
- De leerlingen vinden het schoolplein vaak vies. Er ligt na het weekend veel rommel.
Genomen acties:
Naar aanleiding van bovenstaande punten zijn de volgende acties inmiddels ondernomen
- Er worden spiegels besteld en in de toiletunits gehangen.
- Er zijn voor elke groep 2 pakjes stiften van een ander merk dan we normaal hebben besteld.
We gaan in elke groep onderzoek doen naar welke stiften het best zijn en het langst mee
gaan.
- Een aantal leerlingen van de raad gaan twee keer per week een rondje schoolplein lopen. Is
het nog schoon? Zo niet, halen zij het vuil met een prikker en vuilniszak weg.
- Er wordt gekeken welke leerkracht ruimte vrij kan maken om met een aantal leerlingen
borden te maken voor op het plein.
-

Jayden uit groep Orka en Angelo uit groep Inktvis
Beide vertegenwoordiger van hun groep.

Domein Womok
Wist u dat…
 er ook een domeingroep WoMoK is op
school.
 WoMoK staat voor Wereldoriëntatie,
Motoriek en Kunst & cultuur.
 er in de groepen steeds meer aan
bewegend leren wordt gedaan.
 we aan het brainstormen zijn hoe we
bewegend leren door de hele school
kunnen laten terugkomen.
 bewegend leren op alle vakgebieden
toepasbaar is.
 dit schooljaar onze methode voor
Wereldoriëntatie onder het team
geëvalueerd wordt.
 er uit de evaluatie tips en tops naar voor
zullen komen.
 we zo een school blijven waar we leren
met en van elkaar.
 er door de gestelde maatregelen er
voorlopig geen lessen door kunstenaars
van buitenaf in de school gegeven
worden.
 de KIDD lessen daarom deze periode
digitaal gegeven worden.
 KIDD staat voor Kunst Is Dichterbij Dan je
Denkt.
 we u graag via de ouderinfo blijven
informeren over ons domein.

PBS

RESPECT

VEILIGHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

Enkele gedragslessen die centraal
staan in de maand april zijn…
 Herhalen van de eerder
aangeleerde gedragslessen.
 Gebruik de computers zoals
de schoolafspraak is.
 Let op jezelf
 Vraag om hulp als je het niet
weet of kan.

Tweede kleutergroep gestart
Sinds de voorjaarsvakantie hebben we op school twee kleutergroepen. De Pijlvis en De Maanvis.
Binnen Almere waren er nog nauwelijks kleuterplekken vandaar het verzoek vanuit Passend
Onderwijs om op SBO De Watertuin een tweede kleutergroep op te starten.
Inmiddels hebben we samen met Passend Onderwijs veel bekendheid gegeven bij de reguliere
scholen over de beschikbare plekken.
Er zijn inmiddels al een aantal rondleidingen geweest van nieuwe ouders. Er komen dus nieuwe
kleuters bij, echter zijn deze trajecten niet vandaag op morgen geregeld. Soms zijn er hierdoor in
beide kleutergroepen relatief weinig kinderen. Hiervoor hebben de kleuterjuffen creatieve
oplossingen gevonden.

Domein rekenen:
Wist u dat?
 Wist u dat wij bezig zijn om voor volgend schooljaar voor de groepen 3 een nieuwe
rekenmethode aan te schaffen?
We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om te kijken wat wij belangrijk vinden binnen ons
rekenonderwijs en welke methode hierbij past.
Stiekem hebben wij al een voorkeur en deze zal in groep 3 een pilot gaan draaien.
 Wist u dat wij Bewegend Leren heel belangrijk vinden en dat dit steeds meer zijn plek gaat
vinden bij ons op school?
Dit schooljaar:
Afgelopen jaar zouden wij als school mee doen aan de “Grote Rekendag” , helaas ging dat door de
eerste lockdown niet door.
Maar gelukkig gaan wij op woensdag 23 juni met verschillende groepen de Grote Rekendag alsnog tot
een succes brengen.
Wij als rekendomein kijken hier erg naar uit!

Voorleeswedstrijd:
Desi uit groep kreeft heeft de voorleeswedstrijd
gewonnen op school. Zij mocht de Watertuin
vertegenwoordigen bij de bibliotheek. Zij heeft
goed haar best gedaan!

Domein Lezen:
Dit jaar heeft De Watertuin lezen als
speerpunt. Om het leesonderwijs en de
leesresultaten naar een hoger niveau te
brengen worden er in verschillende groepen
leerzame activiteiten gedaan.
Hier komen we in de volgende nieuwsbrief
uitgebreid op terug.

Actuele beslisboom

Aanscherping corona richtlijnen:

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

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 21 en donderdag 22 april groep 1 t/m 7
 woensdag 30-06-2021 en donderdag 01-07-2021 groep 1 t/m 7

