Inleiding:
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van oktober. Nog 1
week en dan staat de herfstvakantie alweer voor de
deur.
Na de herfstvakantie kunnen wij als Watertuin gelukkig
weer de coronaregels versoepelen.
Alle kinderen komen weer binnen via de ingang van de
onderbouw (nr. 3), middenbouw (nr. 5) of bovenbouw
(nr. 7).
De kleuters blijven gebruik maken van de ingang op het
kleuterplein. Dit omdat het meer rust voor de kinderen
geeft.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen door de
ouders/verzorgers bij de klas afgezet worden. De
kinderen van de groepen 6 t/m 8 nemen bij de ingang
van school afscheid van hun ouders/verzorgers.
Vanaf dinsdag 26 oktober zijn de ouders/verzorgers
weer welkom in school voor gesprekken, even iets af te
geven etc.….

Oktober
 06-10 t/m 15-10
Kinderboekenweek
 18-10 t/m 22-10
Herfstvakantie
 25-10
Studiedag. Alle leerlingen vrij.






November:
08-11 t/m 12-11
Respectweek
08-11 t/m 19-11
CITO toetsen groepen 8
22-11
Roostervrij: Alle leerlingen vrij
23-11
Studiedag. Alle leerlingen vrij

Directie:
Annemarie Lange: Directeur
Dylan Maasen: Adjunct-directeur
Melanie Rijnbeek: Adjunct-directeur
Begeleiding per bouw:
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

Groep 3:

PBS

In de groepen 3 wordt het lezen van letters en woorden
aangeleerd. De kinderen leren wekelijks een heleboel
letters. Dit doen we aan de hand van de methode Veilig
Leren Lezen, de Kim-versie. In deze methode worden de
kinderen door Sim en Kim meegenomen op
leesavontuur.
Sim en Kim hangen met dank aan juf Marjo heel groot
op het raam.
RESPECT

VEILIGHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

Enkele gedragslessen die centraal
staan in de maand oktober zijn…
 Houd rekening met elkaar.
De kinderen zijn in de tweede schoolweek al naar de
schoolbibliotheek gegaan om een boek uit te kiezen. De
kinderen vonden het leuk om te zien dat ze uit het boek
al een heleboel woordjes zelf konden lezen!

 Zit rustig op je (werk)plek.
 Let op jezelf.
 Vraag een volwassene voor
hulp bij problemen.
 Praat met een zachte stem.
 Noem de naam van degene
die je aanspreekt.

Opening Kinderboekenweek met “De Vuilnismannen”:
Dinsdag 28 september hadden we een schoolbrede opening van de Kinderboekenweek. Het
thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil’ (beroepen). Daarom kwamen De
Vuilnismannen de voorstelling Beat The Schoolyard geven waarbij trommelen op rommel
centraal stond. In drie groepen kregen de leerlingen een energieke en muzikale demonstratie van
De Vuilnismannen. Vervolgens gingen alle leerlingen zelf aan de slag met een trommel van een
omgekeerde emmer en drumstokken. Wat een enthousiasme!!! Wat hebben we de leerlingen
zien genieten en wij genoten met hen mee.

Studiedag 25 oktober

Leerlingenraad

Op 25 oktober a.s. zijn alle leerlingen vrij.
Die dag staat er een studiedag gepland met
het hele team van de Watertuin.
De onderwerpen die deze dag centraal
staan zijn:
- De meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld binnen het
basisonderwijs
- De begroting 2022 incl. NPO gelden
en andere organisatorische zaken
die spelen
- De professionele cultuur:
samenwerken en feedback geven
We gaan er voor alle teamleden weer een
leerzame dag van te maken, zodat we daar
onze vruchten van kunnen plukken in ons
onderwijs.

Vorig schooljaar zijn we actief gestart met
de leerlingenraad. Een van de punten
vanuit de leerlingenraad was de veiligheid
rondom het “Pannaveldje” bij de
bovenbouw. Hier wordt actief gevoetbald,
maar de voetbal komt regelmatig op de
autoweg terecht omdat het hek te laag is.
Een van de leerlingen heeft samen met de
onderwijsassistente een brief gestuurd
naar de Gemeente Almere. Dit heeft
geresulteerd in een afspraak met
afgevaardigden van de Gemeente bij ons
op school.
De gemeente nam de vraag zeer serieus.
Dit heeft tot resultaat dat er een speciale
ballenvanger geplaatst gaat worden door
de Gemeente.
Met trots kunnen we zeggen dat we dankzij
de leerlingenraad, hebben gezorgd voor
een veilige situatie.

Voorstelling “De Wolkenfabriek”:
Om het lezen te promoten was er op vrijdag 1 oktober een voorstelling op school voor de
groepen 1 tot en met 5 met een levensgroot pop-up boek. Het verhaal in het kort ging als volgt:
Elke avond luistert Willy, de wolkenmaker, naar het weerbericht om zo te weten te komen welke
wolken hij de lucht in moet sturen. Morgen wordt het een mieters mooie dag en is er geen wolkje
aan de lucht! Willy heeft dus eindelijk weer een dagje vrij. Maar wat gebeurt er als Wolly, de
weerkip, toch per ongeluk wat wolkenknopjes indrukt?
Wellicht heeft uw kind al over de voorstelling verteld. Anders is het wellicht een idee om er
naar te vragen.

Luizen pluizen:

Groep Voorn:

In de vorige nieuwsbrief hebben wij ouders
gevraagd voor het helpen met het
Luizenpluizen.
Twee ouders zijn vorige week langs alle klassen
geweest om de leerlingen te controleren.
We hebben goed nieuws:
De school is luizenvrij!

De Kinderboekenweek start officieel woensdag
6 oktober.
Groep Voorn heeft alvast een vliegende start
gemaakt met het bezoek van een echte
politieagente. De moeder van een van de
leerlingen heeft verteld over haar werk. De
kinderen waren zeer betrokken en stelden
mooie vragen.

Het was behoorlijk veel werk om alle kinderen
te controleren, dus mocht u nog willen helpen
als Luizenpluis-ouder, dan graag!

Dolfje Weerwolfje:
Op woensdag 29 september hebben wij gekeken naar een online boekpresentatie van Paul van Loon.
Het allernieuwste avontuur van Dolfje Weerwolfje: de Maanrovers!
Paul van Loon heeft over de totstandkoming van zijn boek verteld en vragen beantwoord van
verschillende scholen die keken.
Dolfje Weerwolfje viert feest – een 25-jarig jubileum!! De 25 online aanwezige schoolklassen kunnen
kans maken op het boek de Maanrovers. Hiervoor moest je een foto maken met je groep en laten
zien dat je Dolfje Weerwolfje-fan bent. Dat hebben wij - de Zeester - dus gedaan. Nu maar hopen dat
we winnen!

Kleuters:
Maandag zijn we gestart met het thema politie.
Hierbij hebben we de kleur blauw aangeboden.
In de klas hebben we ook een kleurentafel met de kleur blauw. We hebben politieauto’s gekleurd en
een politiepet gemaakt. De kinderen waren nu echte politieagenten.

Ouderraad:

Leraren gezocht:

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.

