Inleiding:
Wat is het fijn om de ouders/verzorgers weer in de
school te mogen ontvangen! We hopen dat we dit
voorlopig nog even mogen volhouden. Indien de
maatregelen verder aangescherpt dienen te worden,
communiceren wij dat naar u.

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



4-daagse schoolweek:
Wij hebben veel langdurige zieken en zijn al een jaar lang
aan het werven om nieuwe collega’s te vinden. Helaas
zonder succes. Wij bereiken duidelijk de grens aan wat
wij zelf met zeer betrokken onderwijsprofessionals
kunnen opvangen. Dit is dan ook de reden, dat wij in
overleg en met instemming van het College van Bestuur
van ASG en de MR, ervoor hebben gekozen om over te
gaan op een vierdaagse schoolweek. De vijfde schooldag
vervangen wij tijdelijk (tot de voorjaarsvakantie) door
een zelfstandig thuiswerk dag voor onze leerlingen. De
leerlingen zullen voor deze dag zowel huiswerk op
papier als digitaal meekrijgen. Wij realiseren ons dat een
dag ‘zelfstandig thuiswerken’ voor u als
ouder(s)/verzorgers(s) lastig is, echter helaas hebben wij
binnen ons team geen mogelijkheden om opvang te
regelen voor de leerlingen op de ‘thuiswerkdag’. Wij
rekenen en vertrouwen op uw begrip.

Ouderbijdrage:
Als school zijn we erg afhankelijk van de ouderbijdrage.
Van de bijdrage worden vele activiteiten en feesten (o.a.
Sint, Kerst, Pasen) georganiseerd, welke zonder uw
bijdrage niet mogelijk zijn. De brief met verdere
toelichting volgt binnenkort.






December:
03-12
Sinterklaasviering: Leerlingen
om 12.30 uur vrij.
23-12
Kerstviering
24-12
Halve dag: Alle leerlingen 12.30
uur vrij
Rapporten mee naar huis
27-12 t/m 07-01
Kerstvakantie

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

Speurtocht op het plein:

PBS

Groep Fuut heeft een speurtocht op het schoolplein
gedaan. De leerlingen moesten op zoek naar woorden
(beroepen) waar elke keer een letter miste. Deze moesten
zij zelf ‘toevoegen’.
Als ze alle woorden (en missende letters) hadden
opgeschreven, dan kwam er een woord uit! Het was een
leuke les!

RESPECT

VEILIGHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

Enkele gedragslessen die centraal
staan in de maand november zijn…
 Houd je (gym)tas bij jezelf.

Juf met pensioen:

 Hang je jas en tas op.

Na 46 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, hebben we
afgelopen maand afscheid genomen van onze juf Lia. Juf
Lia was herkenbaar aan haar paarse haar en paarse
kleding. We gaan juf Lia ontzetten missen, maar wensen
haar veel plezier toe met alle leuke dingen die ze nu kan
gaan ondernemen.

 De regels behorende bij
“kring”.
 Let op jezelf
 Kijk en luister met aandacht (bij
speciale bijeenkomsten)
 Klop aan bij een dichte deur en
wacht.

Boekenpraatje:

Ziekmelden:

In groep Zeester houden ze een boekenpraatje.
De leerlingen vertellen iets over het boek dat ze
hebben gelezen. Sommige hebben extra
informatie opgezocht over de schrijver van het
boek en vertellen er ook bij welke boeken de
schrijver nog meer heeft geschreven.
N. had als hulpmiddel een PowerPoint
presentatie gemaakt. Erg handig!
Bij haar laatste dia liet ze dit (zie foto) zien.
Leerling J. stak zijn vinger op en zei: 'Wat vond je
er zelf van?'

Ouders geven de laatste tijd steeds vaker via
de juf een absentie door;
Dat is op zich fijn, communicatie tussen de juf
en ouders, maar voor het registreren van
absenten is het niet handig.
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, wordt u
verzocht ons dit voor 09.00 uur te melden.
Wanneer uw zoon of dochter niet op school is
zonder afmelding zullen wij na 09.00 uur
contact met u opnemen.
Ziekmeldingen bij voorkeur melden via een
bericht via SocialSchools; U kunt ook een
bericht doen via de website
www.watertuin.asg.nl of mailen naar:
ziektemelding@watertuin.asg.nl ; Vanaf 08.00
uur is de school telefonisch bereikbaar. Het
telefoonnummer is 036-5333548

Studiedag 25 oktober
Op 25 oktober heeft het hele team van de Watertuin een studiedag gehad. Die dag stond in het
teken van;
- 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
Het was een lange, maar zeer leerzame dag.

Stukje van Marit (groep 7):

Wat doe ik?
Ik ben aan het voorlezen om te
oefenen voor
de voorleeswedstrijd, op 4
november.
Ik lees voor uit Steenstraat 45 &
47, door Elizabeth Honey.
Van Marit groep Pinguïn (7)

Doelgericht bewegend leren:
De afgelopen periode hebben we het doelgericht Bewegend Leren geïntroduceerd op de Watertuin.
In verschillende groepen zijn er al buitenlessen gegeven. Ook hebben we gerekend met een echte
getallenlijn.
Zo rennen we bijvoorbeeld een dictee, waarbij de woorden verspreid zijn over het hele schoolplein.
En springen we een heel parcours om daarna rijtjes met woorden te lezen.
We doen heel veel verschillende activiteiten waarbij we bezig zijn met het behalen van onze reken-,
taal- of spellingsdoelen, terwijl we het niet eens in de gaten hebben! Hoe leuk is dat!
We zien dat zowel de leerlingen als de leerkrachten er ook steeds meer plezier in krijgen. Leren is
namelijk nog leuker als het bewegend kan!
Hieronder een kleine impressie van de afgelopen lessen en een leuke thuis beweeg “les”
Veel beweegplezier! Juf Marjo.

Sommenbaan.
Maak een hinkelbaan en schrijf hier een
aantal sommen in. Als de kinderen bij
een som zijn moeten ze die oplossen.
Voor elke som die ze oplossen krijgen ze
een punt. Hiervoor heb je een platte
steen of blikje gevuld met zand nodig
die je steeds naar de volgende som
gooit en die som is dan de som die het
kind gaat oplossen.

Kinderboekenweek groep salamander:
In de groep 5 Salamander kwamen de kinderen in de begrijpend lezen methode het onderwerp
boekenpraatje tegen.
De leerlingen gaven aan dat zij dit ook graag zouden willen doen in de klas. Zo gezegd zo gedaan.
De kinderen die dit wilde doen hebben dit dan ook gedaan. Het was een groot succes!
Gedicht Marciano:

Gedicht van Janea’Leah:

Beer met een hoed
Dansen kan hij goed
Hij kan nog veel meer
Hij kan zelfs springen op en neer

De beer heeft een mooie hoed
Met je appelvoet toet toet
Koet koet goed goed
Zoek zoek koet koet
Dag dag meneer appel voet.

Hulp gevraagd:

Beste ouders,
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie
porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op De Watertuin
De drie vaste groente- en fruitdagen op De Watertuin worden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Wij ontvangen de levering van leverancier Fruitbedrijf Uijttewaal.

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om
de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag
te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen
op www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Team EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl
euschoolfruit@wur.nl
0317- 485966

Cadeau voor de school:
Aeres Hogeschool Almere heeft een mooi
cadeau aangeboden aan De Watertuin.
Namelijk een mini-moestuin.

We zijn blij verrast met dit mooie cadeau en
gaan ervoor zorgen dat deze een mooie plek in
onze binnentuin krijgt!

Voorleeswedstrijd:
Op de Watertuin hadden we een echte
voorleeswedstrijd!
Verschillende kinderen hebben voorgelezen
voor de jury van De Watertuin. Hierbij werd
gekeken naar het stemgebruik, intonatie en
presentatie tijdens het voorlezen. Adam uit de
Zeester heeft gewonnen en zal onze school
gaan vertegenwoordigen.

House of Warriors:
Tijdens de respectweek hebben alle groepen
een workshop gekregen van de mannen van
House of Warriors.
House of Warriors is een organisatie waar
jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar
door middel van sportieve activiteiten een
middel geboden wordt om het beste uit
zichzelf te halen.
In een wereld waar jongeren vaak voor
keuzes komen te staan die ze kunnen maken
of breken, is het belangrijk dat er gezonde
alternatieven worden geboden.
Hoe fijn zou het zijn als er een plek was waar
de jeugd zich tegelijkertijd zou kunnen
ontspannen. Een plek waar ze aan hun
lichamelijke fitheid zouden kunnen werken en
wat levenslessen zou kunnen opdoen?
Meer informatie kunt u vinden op
www.houseofwarriors.nl

Dancebox workshop:
Vier keer per jaar krijgt elke groep op De
Watertuin een workshop muziek, via het
MuziekMenu. De bovenbouw heeft een
Dancebox workshop gehad.
In groepjes zijn ze aan de slag gegaan met de
Dancebox: geluiden ontwerpen, op het juiste
moment beats starten en ervaren hoe een
stroomkring werkt. Afsluitend een optreden
per groepje.

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

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

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

Roostervrije 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
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag t/m
vrijdag
Vrijdag

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

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

15 juli

Roostervrij

alle leerlingen vrij

Oudercontactdagen/avonden
 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.

