Inleiding:
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het
schooljaar 2020-2021.
We blikken terug op een bijzonder schooljaar. Een
schooljaar dat in het teken stond van de
coronapandemie met als gevolg daarvan de lockdown.
Ouders werden naast ouder, leerkracht en de
leerkrachten moesten overstappen naar digitaal
onderwijs.
Geen ouders de school in, niet even kijken in de klas van
uw kind. Het was behoorlijk afzien.
Gelukkig hebben we het laatste deel van dit schooljaar
nog fysiek met elkaar af kunnen sluiten.
Dat hebben we met zijn allen (school, ouders en
kinderen) toch maar even gedaan!
Wij hopen u in het nieuwe schooljaar weer in de school
te kunnen/mogen ontvangen.
Voor nu hopen we dat alle kinderen, ouders en het
personeel van De Watertuin kan gaan genieten van een
onbezorgde vakantie.

Juni:
 25-06
Ouders ontvangen OPP’s
 30-06 en 01-07
Oudercontacten







Juli:
05-07
Afscheidsavond Zeeleeuw
06-07
Afscheidsavond Inktvis
07-07
Afscheidsavond Orka
07-07
Wenochtend
08-07 Laatste schooldag
Rapporten mee

Augustus:
 23-08 Eerste schooldag

We zien jullie graag weer op maandag 23 augustus!
Directie:
Annemarie Lange: Directeur
Begeleiding per bouw:
Groep 1 tot en met 5
Unit coördinator: Melanie Rijnbeek
Intern begeleider: Rianne Huijs /
Claude Marsman/ Laura van Rijn
Groep 6 tot en met 8
Unit coördinator: Dylan Maasen
Intern begeleider: Laura van Rijn/
Claude Marsman/ Tineke Hoving

Facebook en Instagram:
In overleg met de MR heeft het Watertuin-team besloten om onze mooie school binnen Almere wat
meer zichtbaar te maken.
Dit gaan we doen door middel van de Social Media kanalen Facebook en Instagram. Via deze
kanalen willen wij meer bekendheid creëren.
Ouders en belangstellenden kunnen op deze pagina’s zien wat er op onze school aan onderwijs
gedaan wordt.

Hiervoor hebben we als team een aantal regels/afspraken opgesteld:
 kinderen of collega's komen onherkenbaar in beeld. Dat wil zeggen, alleen van de achterkant
gefotografeerd, of met een smiley over het gezicht geplakt.
 we plaatsen voornamelijk foto's van het onderwijs op De Watertuin. Uiteraard zullen er af
en toe ook leuke foto’s van bijvoorbeeld koekjes bakken op komen.
Echter is de essentie: "het onderwijs op de Watertuin".
U kunt de Facebookpagina vinden onder de naam SBO De Watertuin Almere

Schoolbibliotheek:
Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders, oma’s of opa’s die graag
mee willen helpen in onze schoolbibliotheek.
U bent dan verantwoordelijk voor het uitlenen en innemen van de bibliotheekboeken.
Het meehelpen in onze mooie schoolbibliotheek zal ongeveer 1.5 uur per week van uw tijd in beslag
nemen.
Bent u de bibliotheekhulp die wij zoeken? Neem dan contact op met juf Sandra.
s.bekker@watertuin.asg.nl

Domein rekenen:
De Grote rekendag
De grote rekendag was afgelopen woensdag. Het was een groot succes. De kinderen hebben op
verschillende manieren gerekend, zowel buiten als binnen. De leerkrachten en kinderen vonden het
erg leuk! Dit gaan wij volgend jaar zeker weer doen.

Groep forel

Groep Kreeft

Getal en Ruimte junior
De groepen 3 en 4 gaan volgend jaar met een andere rekenmethode aan de slag. Zij gaan werken
met Getal en ruimte Junior. Beide groepen hebben dit jaar deze methode al uitgeprobeerd. De
kinderen werken hierbij in het boek, maar kunnen ook digitaal aan de slag. De kinderen en de
leerkrachten zijn erg enthousiast.

Kies je school in Almere

Volgend schooljaar bereiden alle leerlingen van groep 7 en 8 zich voor op het voortgezet
onderwijs. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de kinderen
een spannende en intensieve periode!
Kies je school in Almere 2021 - digitaal
Om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgschool, wordt in Almere ieder jaar
Kies je School in Almere georganiseerd. U kunt, eventueel met uw kind, digitaal kennis maken
met alle scholen voor voortgezet onderwijs in Almere. Die presenteren zich via een Webinar.
De Webinar bezoekt u door in te loggen. U kunt de presentaties van maximaal 3 scholen
vanuit uw eigen huiskamer volgen. Samen met uw kind maakt u kennis met de scholen waar
uw kind misschien naar toe wil.
Belangrijk!
Voor de ouders van onze school presenteren de scholen zich op donderdag 30 september.
Na de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging en meer informatie over de webinars.
Daarna kunt u zich aanmelden.
Als u nu alvast 30 september in de agenda zet, kunt u de webinar niet mislopen.
Kies je School in Almere heeft ook een website waar alle scholen worden voorgesteld.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan gauw een kijkje op Kiesjeschoolinalmere.nl!

Musical groepen 8
Deze week staat in het teken van het afscheid nemen van de leerlingen van groep 8. Op maandag,
dinsdag en woensdagavond worden de leerlingen, ouders en broertjes/zusjes uitgenodigd voor de
afscheidsavond.
De musical ‘Expeditie Beachclub’ is veelvuldig geoefend en ook al zelfs met publiek. Veel groepen
hebben namelijk mogen kijken naar de generale repetitie. Het kan niet anders dan een groot succes
worden, aan de inzet van de leerlingen en het team van de Watertuin kan het niet liggen. De
afscheidsavond is meer dan alleen de musical. Ook de leerkracht neemt nog afscheid van zijn/haar
leerlingen door een getuigschrift, het rapport, leuke foto’s/filmpjes en natuurlijk een cadeautje
namens het team.

Voetbalcircuit groep Stekelbaars en groep Voorn
Het EK voetballen is begonnen. Daarom hebben de groepen 3 een voetbalcircuit gehouden. Een hele
middag die in het teken stond van activiteiten rondom voetbal. Van voetbalsommen, tot leesrijtjes
met woorden die te maken hebben met voetbal. Ook het wandeldictee door de gang was een groot
succes. De kinderen hebben genoten van de leuke middag, terwijl ze stiekem heel hard geleerd
hebben!

Logopedie:

Bibliotheek nieuws: Tas op reis (4-15 jaar)
5 juli 2021, 09:00 t/m 14 augustus 2021, 23:45 | Bibliotheek Stad | Haven | Buiten | Poort
Kosten: Gratis
De 'Tas op reis' is een tas met boeken speciaal afgestemd op jouw leeftijd. En je kunt er ook nog een
prijs mee winnen...
Mijn boekentas en ik, samen in … Almere!
Dit jaar zijn we op zoek naar jouw favoriete leesplek in Almere. Is dit gewoon je achtertuin? Of
lekker op het strandje in Almere Haven of Poort, een grasveldje op de Kemphaan of op een bankje in
een park in Buiten.
Ook deze zomer kun je op een gemakkelijke én leuke manier blijven lezen in de vakantieperiode.
Ben je tussen de 4 en 15 jaar, dan kun je bij ons de ‘Tas op reis’ lenen. Een tas vol verrassende
boeken, helemaal afgestemd op jouw leeftijd. En het leuke is: met deze tas kun je ook een prijs
winnen …!
Spelregels:
- Maak deze zomer een leuke, gekke of originele foto van jou en je ‘Tas op reis’ op je favoriete
Almeerse leesplekje.
- Stuur deze foto (met het bibliotheeklogo op de tas goed in beeld) voor 15
augustus naar communicatie@denieuwebibliotheek.nl.
- De leukste foto’s delen we op onze social media kanalen (houd daar ook rekening mee als je zelf
ook op de foto staat!).
- Een jury fotografie-experts van de bibliotheek bepaalt wie de leukste foto heeft gemaakt.
- Als prijs geven we drie leuke verrassingspakketten weg.
Je kunt de tas met boeken zes weken lenen. Na deze tijd breng je de boeken terug; de tas mag je
houden!

Schoolreisje
Op maandag 5 juli hadden we een alternatief schoolreisje. SEC Outdoor Almere kwam bij ons, op De
Watertuin, langs met veel leuke en sportieve activiteiten.
Elke unit heeft hier 2 uur lang aan mogen deelnemen. Behalve de groepen 8. De hebben hun
afsluiting/schoolreisje bij SEC Survival gevierd.
Hieronder een kleine indruk van het schoolreisje op locatie.

Roostervrije dagen en studiedagen
SCHOOLJAAR 2021 - 2022
Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag
2de Paasdag
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie:

maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
vrijdag
maandag
maandag t/m vrijdag
donderdag en vrijdag
maandag

18 okt t/m 22 okt
27 dec t/m 7 jan
21 t/m 25 feb
15 april
18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
06 juni
vanaf 15 juli t/m 28 augustus

Rooster vrije dagen en studiedagen
Voor alle groepen zijn dit jaar roostervrije dagen ingeroosterd. Ook zijn er 4 studiedagen ingeroosterd. De
leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school. Let op er kunnen dagen aan de vakanties
gekoppeld zijn.

Maandag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag t/m
vrijdag
Vrijdag

25 oktober
22 november
23 november
31 januari
01 februari
14 april
06 juni t/m 10 juni

studiedag
roostervrij
studiedag
roostervrij
roostervrij
studiedag
studie/roostervrij

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

15 juni

Roostervrij

alle leerlingen vrij

Oudercontactdagen/avonden
 maandag 06-09-2021 tot en met vrijdag 10-09-2021
 maandag 14-02-2022 tot en met vrijdag 18-02-2022
 maandag 27-06-2022 tot en met vrijdag 01-07-2022
De ouders/verzorgers informeren zelf het busvervoer en de opvang over de studiedagen en
roostervrije dagen.

Actuele beslisboom

Aanscherping corona richtlijnen:

