Inleiding:
Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van het
schooljaar 2021-2022. Wat heerlijk om na een lange
vakantie alle kinderen weer op school te mogen
ontvangen. Binnen de groepen worden er veel
groepsvormingsactiviteiten gedaan om ervoor te zorgen
dat de kinderen elkaar goed leren kennen en elkaar
leren respecteren.
Er wordt veel aandacht geschonken aan de PBS-waarden
Respect, Veiligheid en verantwoordelijkheid.
Daarnaast zijn er in elke groep klassenafspraken
gemaakt. Zo zorgt elke groep ervoor dat het een gezellig
en leerzaam jaar wordt.
Voor dit schooljaar ligt onze focus op het technisch lezen
en het opbrengst gericht werken. In de volgende
nieuwsbrief leest u meer hierover.

September:
 06-09 t/m 10-09
Verbindingsgesprekken
 21-09
Voorlichtingsavond groep 7/8
Oktober
 06-10 t/m 15-10
Kinderboekenweek
 18-10 t/m 22-10
Herfstvakantie
 25-10
Studiedag. Alle leerlingen vrij.
Directie:
Annemarie Lange: Directeur
Dylan Maasen: Adjunct-directeur
Melanie Rijnbeek: Adjunct-directeur
Begeleiding per bouw:

Schooltijden:
De deuren van de school gaan dagelijks open om 08:25
uur en gaan weer dicht om 08:40 uur.
De leerkracht start om 8:40 met de lessen, daarom
verwachten wij dat alle kinderen op tijd in de klas zijn.

Groep 1 tot en met 5
Adjunct directeur: Melanie Rijnbeek
Intern begeleider: Rianne Huijs /
Claude Marsman/ Laura van Rijn
Groep 6 tot en met 8
Adjunct directeur: Dylan Maasen
Intern begeleider: Laura van Rijn/
Claude Marsman/ Tineke Hoving

Corona:

PBS

Wij vinden de veiligheid van onze medewerkers en
leerlingen erg belangrijk. Daarom houden wij ons strikt
aan de coronarichtlijnen.
Dat betekent dat:
 wij afstand houden tussen volwassenen (1,5
meter);
 de leerlingen en het personeel regelmatig de
handen wassen;
 wij zo min mogelijk externe/ouders de school
binnen laten. Wij maken daarbij een
uitzondering voor de verbindingsgesprekken.
Deze zijn wel fysiek op school;
 wij alle werkruimtes/lokalen zo veel mogelijk
ventileren;
 kinderen wel naar school mogen als zij
verkoudheidsklachten hebben. Echter bij zware
klachten, zoals veel hoesten, koorts of
benauwdheid blijven zij thuis en is het advies om
te testen.
In de laatste week voor de herfstvakantie zullen wij
bekijken in hoeverre er regels versoepeld of aangepast
kunnen worden.

RESPECT

VEILIGHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

Enkele gedragslessen die centraal
staan in de maand september
zijn…
 Wees aardig en beleefd.
 Houd handen, voeten en
voorwerpen bij jezelf.
 Petten/mutsen af.
 Laat je eigen plek netjes
achter bij vertrek.
 Kijk en luister actief.
 Praat als je de beurt hebt.

Ouderraad:
Wij zoeken voor dit schooljaar nog enthousiaste ouders, die deel willen nemen aan onze
ouderraad. De ouderraad op De Watertuin helpt bij het organiseren van het Sinterklaasfeest,
Kerstfeest en bv. sportdagen. Ook het versieren van de middenruimte en het luizenpluizen werd
altijd door de ouderraad gedaan. Ongeveer 6 x per jaar hebben we een vergadering onder
schooltijd
Wilt u ons helpen?!!! Meldt u dan aan bij Melanie Rijnbeek(adjunct-directeur) of juf Sandra.

Luizen pluizen:

Facebook en Instagram:

In het verleden ging de ouderraad na elke
vakantie de klassen langs om de kinderen op
luizen en neten te controleren. Helaas hebben
wij op dit moment te weinig OR-leden om dit
nog voor de hele school te kunnen doen.

Zoals in de laatste nieuwsbrief van het
schooljaar vermeld is willen we onze mooie
school meer bekendheid geven. Dit gaan we
doen door middel van de Social Media kanalen
Facebook en Instagram. Op deze pagina’s
kunnen belangstellenden zien wat er op onze
school aan onderwijs gegeven wordt.
We plaatsen dit stukje nogmaals in de
nieuwsbrief om er voor te zorgen dat de
ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen
ook op de hoogte zijn.

Wij zijn daarom op zoek naar ouders die willen
helpen met luizenpluizen. Wanneer u dit wilt
doen, kunt u zich opgeven bij de leerkracht.
Het kan ook zo zijn dat u benaderd wordt door
de leerkracht, wij kunnen uw hulp namelijk
hard gebruiken!

Het is mooi om te zien dat al veel
ouders/verzorgers ons gevonden hebben.
Hieronder, nogmaals de regels/afspraken die
we als team opgesteld hebben:
 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 Instagram en Facebookpagina vinden
onder de naam SBO De Watertuin Almere

Herhaalde oproep schoolbibliotheek:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij nog steeds 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. Wij zoeken voornamelijk hulp op de dinsdagen.
Bent u de bibliotheekhulp die wij zoeken? Neem dan contact op met juf Sandra.
s.bekker@watertuin.asg.nl

Verlofaanvragen
Op de Watertuin krijgen wij geregeld verlof aanvragen binnen. Het goedkeuren van verlof kan niet
zomaar. Als school zijn wij daarbij gebonden aan een aantal regels die wettelijk bepaald zijn.
Hieronder nog even kort hoe het aanvragen van verlof in zijn werk gaat.
Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig!!!
Het is in het belang van uw kind, dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Soms
echter zijn er omstandigheden (te denken valt aan huwelijk of overlijden van een naast familielid)
waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag maximaal 10 dagen
per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de
schoolleiding. Deze 10 dagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als "extra vakantiedagen"!!! Alleen,
wanneer u een medische verklaring of een werkgeversverklaring heeft, waaruit blijkt, dat een extra
vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzondering gemaakt. Buiten overlijden of huwelijk mag in de
eerste 2 weken na de zomervakantie geen verlof worden gegeven.
Formulieren voor verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding krijgen. U krijg dan zo spoedig mogelijk
een beschikking van school met daarin vermeld of het verlof wordt toegestaan dan wel geweigerd.
Wilt u uw kind(eren) langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming
vragen bij de leerplichtambtenaar. Zie bijgevoegd document voor de richtlijnen vanuit de Gemeente.

Nieuwe collega’s
Ook dit schooljaar hebben wij weer een hoop nieuwe collega’s die ons Watertuin team komen
versterken. Een aantal van deze nieuwe collega’s stellen zich hieronder voor.

Even voorstellen:
Beste Ouders,
Met veel plezier loop ik dit jaar stage bij de
Watertuin als masterstudent orthopedagogiek.
Ik zal juf Mandy (orthopedagoog) en juf
Maaike (schoolpsycholoog) helpen met zowel
onderzoek als ondersteuning. Onderzoek bij
leerlingen met (leer)problemen en
ondersteuning van leerkrachten en intern
begeleiders op het gebied van
leerlingbegeleiding en onderwijs. Meedenken
met het schoolbrede beleid hoort hier ook bij.
In mijn vrije tijd houd ik van sporten (tennis,
voetbal en boksen) en van bordspelletjes. Ik
heb in mijn eerste dagen op de Watertuin al
een hoop warme collega's en leuke kinderen
ontmoet. Ik verwacht een heel leerzaam jaar te
gaan hebben en hoop jullie als ouders ook een
keer te begroeten.
Jonathan Rozema

Even voorstellen:
"Kim, wil je je even voorstellen in de
nieuwsbrief" Uhm, ja natuurlijk! Maar wat
moet ik nou eigenlijk gaan schrijven?!
Ik kan toch niet alleen maar vertellen dat ik
dol ben op sushi, ik de hele dag chocolade zou
kunnen eten, altijd een zak zoute drop bij me
draag, nooit twee dezelfde sokken aan heb, ik
gek ben op kleurige lippenstift, de meest
maffe creaties op mijn nagels bedenk en dat ik
een soort van panisch ga hyperventileren als ik
een spin gespot heb?!
Maar als ik deze informatie over mezelf nou
eens aanvul met de rest van belangrijke
dingen in mijn leven, zoals dat het werken met
en voor kinderen mij energie geeft, ik daarom
al ruim 19 jaar met onwijs veel plezier in het
SBO werk, ik geniet van elk succesmoment
met de leerlingen, ik leer van elke valkuil die ik
tegenkom, ik een enorm fijne start op de
Watertuin heb gemaakt en dat ik uitkijk naar
een mooi, fijn schooljaar... dan denk ik dat ik
toch best een compleet plaatje van mezelf
geschetst heb!
Groetjes! :) Kim van Kersen

Even voorstellen:
Beste ouders,
Mijn naam is Eline, ik ben 21 jaar oud en woon in Almere.
Op donderdag en vrijdag sta ik als onderwijsassistent in
de groepen 4, Forel en Karper. De andere dagen van de
week gebruik ik voor mijn studie. Ik volg een
deeltijdopleiding tot leerkracht en zit nu in mijn derde
studiejaar.
Ik zeg altijd maar; geef alles, behalve op!
Groetjes, Juf Eline

Even voorstellen:
Ook ik wil me via deze weg alvast even aan u voorstellen.
Mijn naam is Marieke en ik begin dit jaar aan een nieuwe
uitdaging op de Watertuin. De afgelopen jaren ben ik
werkzaam geweest op Olivijn, een school voor speciaal
onderwijs.
Als ik niet op school ben, ben ik moeder van een dochter
van 7 en een zoontje van 2. Ik woon met de mijn man en
de kinderen in Almere. En gelukkig mag ik mij dit hele
schooljaar nog een 30-er noemen.
In de klas vind ik het belangrijk dat de kinderen weten
wat ze aan mij hebben. Vanuit een veilige en vertrouwde
sfeer kunnen we komen tot leren. Dit jaar hoop ik u en de
kinderen beter te leren kennen. Dan hoop ik te kunnen
laten zien dat ik een opgewekte en toegewijde juf ben. In
voor een geintje, maar ook lekker doorpakken.
Met vriendelijke groet,
Marieke

Doelgericht bewegend leren:
Dit jaar mag ik het doelgericht Bewegend Leren op de Watertuin opzetten. De wetenschap, en wij
natuurlijk ook, is het erover eens: voldoende bewegen heeft grote positieve gevolgen voor de
ontwikkeling van het kind.
Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan
worden. Kinderen kunnen hun aandacht dan beter bij de les houden. Daarnaast zorgt het bewegend
leren voor sociale interactie, vrij spel en ontdekkend leren.
Ik heb de afgelopen weken ontzettend hard gewerkt aan allerlei doelgericht bewegend leren lessen
zodat ik samen met de leerkracht de kinderen enthousiast kan maken en de leerlingen op een leuke
manier kan stimuleren.
Na jaren lang als onderwijsassistent in verschillende groepen te hebben gestaan ga ik met veel
plezier deze nieuwe uitdaging aan.
Ik hoop regelmatig via deze nieuwsbrief iets te kunnen delen van de lessen die gegeven gaan
worden.
Groetjes Marjo Schott.

Hieronder een indruk van het bewegend leren. Hier leren we de buurgetallen

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 juli

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.

