Inleiding
Eindelijk is er weer een nieuwsbrief!
Het zal u niet zijn ontgaan dat we het de afgelopen
periode op De Watertuin zwaar hebben gehad. Er zijn
veel collega’s en leerlingen getroffen door Covid-19.
Onze prioriteit lag echt bij het proberen draaiende te
houden van de school en het continueren van het
onderwijs. Echter zal het u niet ontgaan zijn dat wij nog
steeds kampen met een groot lerarentekort.
Wij willen u laten weten dat we u niet vergeten zijn. Wij
zien dat u als ouder/verzorger het ook niet makkelijk
heeft. Dan is de leerkracht ziek, dan schakelen we over
naar thuisonderwijs of moet de gehele groep
thuisblijven. Wij willen u laten weten dat wij uw
flexibiliteit enorm waarderen.
Weet dat wij dat zien en onze uiterste best blijven doen
om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden aan
onze leerlingen.

Februari:
 01-02
Roostervrij: alle leerlingen vrij
 14-2 t/m 18-2
Oudercontacten
 17-02
MR-vergadering
 21-02 t/m 25-02
Voorjaarsvakantie
 28-02
Notulen MR-vergadering op de
website

Directie:
Annemarie Lange: Directeur
Melanie Rijnbeek: Adjunct-directeur
Laura van Rijn
Begeleiding per bouw:
Groep 1 tot en met 5
Intern begeleider: Rianne Huijs /
Claude Marsman/ Joni Osinga
(vervanging ziekte Rianne)
Groep 6 tot en met 8
Adjunct-directeur: Melanie Rijnbeek
Intern begeleider: Claude Marsman
/ Tineke Hoving

Ouderbijdrage

PBS

Als school zijn we afhankelijk van de ouderbijdrage.
Van de bijdrage worden veel activiteiten en feesten (o.a.
Sint, Kerst en Pasen) georganiseerd, welke zonder uw
bijdrage niet mogelijk zijn.
U heef in januari jl. een Social Schools bericht ontvangen
met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen.
Denkt u hier nog even aan?
RESPECT

VEILIGHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

Enkele gedragslessen die centraal
staan in de maand februari zijn…
 Herhalen van de regels die
gelden op het schoolplein.

Deelsommen in groep 7 Pinguïn
Groep 7 Pinguïn heeft afgelopen week de deelsommen
herhaald. Dit hebben zij gedaan door middel van
verschillende werkvormen. Eén werkvorm ging als volgt.
De kinderen gaan in een groepje van drie zitten, hebben
allemaal een werkblad en krijgen elke keer 30 seconde om
zoveel mogelijk sommen te maken. Na 30 seconden
moeten ze het blad doorgeven en verder werken. Dit gaat
door tot alle werkbladen gevuld zijn. Dit hebben de
kinderen serieus gedaan!

 Gebruik van het toilet en de
kraan waarvoor ze bedoeld
zijn.
 Was regelmatig je handen.
 Trek het toilet na gebruik door.
 Klop aan bij een dichte deur en
wacht.
 Meld het als er iets mis is.

Groep 3 Voorn
Wist je dat we in groep 3 Voorn
alvast hebben geoefend voor als we
in groep 4 een toets moeten
maken?
Het handige was dat alle
antwoorden oké waren; de juffen
gingen na het oefenen kijken waar
ze de kinderen nóg beter mee
konden helpen.

Kookles in groep 6 Otter

Groep 6 Kikker

De kinderen van groep 6 Otter hebben een
kookles gehad. Alles werd netjes afgewogen en
natuurlijk opgegeten!

In groep 6 Kikker zijn de kinderen druk bezig
met het leren van de provincies. Dit doen zij
spelenderwijs.

Afscheid juf Christel
Vrijdag 28 januari hebben wij afscheid genomen van juf Christel. Christel heeft 13.5 jaar als
gymdocent op De Watertuin gewerkt. Een betrokken leerkracht met hart voor de leerlingen.
Daarnaast heeft juf Christel ervoor gezorgd dat het cultuuronderwijs een plek binnen De Watertuin
heeft gekregen. Ook was zij verantwoordelijk voor sportdagen, schoolvoetbal, gastlessen etc. Tijdens
de gymlessen van afgelopen week heeft zij afscheid genomen van de leerlingen.
Juf Christel heeft een nieuwe uitdaging gevonden op De Olivijn. We gaan haar missen en wensen haar
veel succes met haar nieuwe uitdaging.

Afscheid meester Dylan
Vrijdag 28 januari hebben wij ook afscheid
genomen van meester Dylan. Dylan was 5 jaar
werkzaam op De Watertuin. Gestart als
groepsleerkracht in de bovenbouw. Een betrokken
leerkracht die duidelijk is in zijn verwachtingen naar
de leerlingen. Daarna unitcoördinator en dit jaar
gestart in de functie adjunct-directeur. Dylan was
de afgelopen jaren ook actief betrokken bij het
domein pedagogiek. Dylan heeft een nieuwe
uitdaging gevonden bij Passend Onderwijs als
onderwijsadviseur. Op De Watertuin gaan wij hem
ontzettend missen, maar wensen hem veel plezier
met zijn nieuwe uitdaging. Vrijdag jl. heeft meester
Dylan al sportend afscheid genomen van de
leerlingen op De Watertuin.

Directie:

Interne begeleiding:
Onze intern begeleider van de groepen 1 t/m5,
Rianne Huijs, is op dit moment langdurig ziek.
Wij wensen haar een spoedig herstel.
Joni Osinga zal de komende periode de lopende
zaken van haar overnemen.
Mocht u vragen hebben op het gebied van
interne begeleiding/zorg, dan kunt u bij Joni
terecht.

Gezien onze adjunct-directeur Dylan Maasen
een nieuwe uitdaging gevonden heeft, zijn we
op zoek gegaan naar iemand die zijn taken de
komende periode over kan nemen.
Laura van Rijn gaat de komende periode
Annemarie Lange (directeur) en Melanie
Rijnbeek (adjunct-directeur) ondersteunen door
een aantal adjunct taken op te pakken. Laura
gaat zich vooral richten op de
onderwijsinhoudelijke zaken.
Laura is sinds april 2021 al werkzaam binnen de
Watertuin ter vervanging van juf Claude die met
zwangerschapsverlof was. Zij kent de leerlingen,
het team en de school.

Orthopedagoog:
Onze orthopedagoog Maaike Monsees heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Wij wensen haar veel
plezier op haar nieuwe werkplek. Gelukkig is het ons gelukt een nieuwe orthopedagoog voor de
Watertuin te vinden. Zij zal zich hieronder voorstellen.
Beste allemaal,
Graag zou ik mijzelf willen voorstellen. Mijn naam is Cynthia Lambinon en na de voorjaarsvakantie zal
ik Maaike Monsees gaan vervangen. Als Orthopedagoog ben ik de afgelopen 10+ jaar werkzaam
binnen het onderwijs, zowel in Nederland als in het buitenland. De laatste paar jaar heb ik mogen
werken op een internationale school in Maleisië met families van over de hele wereld. Sinds een paar
maanden woon ik, samen met mijn man en onze dochter, weer in Nederland. Naast mijn werk ga ik
graag uit eten en houd ik ontzettend van reizen en hierbij het leren kennen van voor mij nieuwe
culturen. Ik kijk er naar uit om deel te mogen uitmaken van het team op De Watertuin en iedereen te
ontmoeten. Hierbij verheug ik mij op een fijne samenwerking, om er zo voor te zorgen dat al onze
leerlingen met plezier naar school gaan.
Tot na de vakantie!
Warme groet,
Cynthia Lambinon

Invulling gymlessen:
Met het vertrek van juf Christel zijn wij op zoek naar een vakdocent gym. De vacature staat open en ook de
werkgroep gym is actief op zoek naar een geschikte kandidaat. Ook bij de gymdocenten is er helaas een
tekort aan personeel. Wij hebben dit op de volgende manier opgelost. De komende periode worden er
gymlessen/beweeglessen gegeven door middel van verschillende workshops. Tot aan de voorjaarsvakantie
zullen de leerlingen voetbaltraining krijgen.
Na de voorjaarsvakantie worden er dansworkshops gegeven. Zo gaan we per periode kijken hoe we een
gevarieerde invulling kunnen organiseren voor het bewegingsonderwijs.

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

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

21 t/m 25 februari
15 april
18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
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.
donderdag
maandag t/m vrijdag
vrijdag

14 april
6 juni t/m 10 juni
15 juli

studiedag
studiedag/roostervrij
roostervrij

alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij

Oudercontactdagen/avonden
 maandag 14-02-2022 tot en met vrijdag 18-02-2022
 maandag 27-06-2022 tot en met vrijdag 1-07-2022

De ouders/verzorgers informeren zelf het busvervoer en de opvang over de studiedagen en
roostervrije dagen.

