Schoolgidsbijlage 2021-2022

Algemeen
In deze bijlage schoolgids worden zaken beschreven, die vooral te maken hebben met De Watertuin
en de dagelijkse gang van zaken aan de Churchillweg. De meeste gegevens in deze bijlage gelden
voor het gehele schooljaar. Het zijn gegevens over het gymnastiek- en vakantierooster, studiedagen,
roostervrije dagen, etc.
Het is daarom belangrijk, dat u deze bijlage goed bewaart en belangrijke data op uw kalender of in uw
agenda overneemt. Als er data veranderen of worden toegevoegd in de loop van het schooljaar,
wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
Naast deze bijlage van de schoolgids informeren we u maandelijks via de ouderinfo over actuele
zaken op school. Deze ouderinfo krijgt u via Social Schools 3.0. Hiervoor moet zich aanmelden en kunt
u de app downloaden.
De school beschikt over een website, te bereiken www.watertuin.asg.nl
(voeg deze website toe aan “uw favorieten” en u bent altijd op de hoogte ).
Wij hopen dat de schoolgids, de bijlage, alle informatie via Social Schools 3.0 en de website u
voldoende informatie geven over het onderwijs en de praktische gang van zaken.
Als ouders in een gescheiden situatie leven, dan verwachten wij dat de zorgende ouders de ex-partner
op de hoogte houdt, tenzij met school anders wordt overeengekomen. Ook deze ouder kan een Social
Schools 3.0 account aanmaken.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de school.
Annemarie Lange
Directie SBO de Watertuin

Visie van de school

Schoolgids
U kunt de schoolgids inzien op de website van school. Mocht u de voorkeur geven aan een papieren
exemplaar dan kunt u deze afhalen op school.
Schooltijden
De schooltijden zijn:

Voor de maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
08.40 – 14.30 uur ( deuren zijn vanaf 08.25 uur en vanaf 14.30 uur open)
Voor de woensdag
08.40 – 12.30 uur ( deuren zijn vanaf 08.25 uur en vanaf 12.30 uur open )

Ziekmelding
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 via Social Schools 3.0 of op de website www.watertuin.asg.nl op de
homepagina de daarvoor bestemde onderdelen invullen of mailen naar:
ziektemelding@watertuin.asg.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u ook telefonisch een ziekmelding
doorgeven. Vanaf 08.00 uur is de school telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 036-5333548.
Gymnastiek
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek. De kinderen krijgen de
mogelijkheid om zich te wassen, douchen is niet verplicht.
Er is op school een vakleerkracht die deze lessen verzorgt. De kleutergroepen gymmen vaker en
krijgen de gymlessen van hun eigen leerkracht. Voor de gymlessen moeten de kinderen sportkleding
meenemen. Een handdoek is wenselijk. Als uw kind om een bepaalde (medische) reden niet kan
deelnemen aan de gymnastiekles, brengt u ons daarvan dan op de hoogte. Zonder bericht gaan wij
ervan uit dat de schoolregels gevolgd worden.
Pauze
Wij hebben op De Watertuin een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten en
drinken de kinderen twee keer per dag in hun eigen groep. Dit gebeurt onder begeleiding van de
leerkrachten en/of onderwijsassistenten. Op woensdag is er een pauze moment. Alleen gezonde
etenswaren mogen mee naar school worden genomen. (Brood, fruit en gezonde koeken; dus geen
chips, chocola e.d.). Koolzuurhoudende dranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan. We hebben
de afspraak dat wat meegenomen wordt, wordt opgegeten.
De kinderen spelen voor of na het eten per gebouwdeel buiten en de kleuters spelen apart buiten. De
pauze is dus niet voor iedereen gelijk.

Verjaardagen
Een verjaardag is voor kinderen altijd heel speciaal. Wij besteden er daarom in de groep altijd aandacht
aan. Er wordt voor het kind gezongen en de jarige mag iets gezonds uitdelen. De kinderen mogen op
hun verjaardag met twee klasgenootjes langs de groepen in de eigen unit.
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

1e schooldag 2022-2023

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 18 juli t/m 26 augustus
maandag 29 augustus 2022

Rooster vrije dagen en studiedagen
Voor alle groepen zijn dit jaar roostervrije dagen ingeroosterd. Eén roostervrije dag wordt gereserveerd
voor calamiteiten. Ook zijn er 5 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
1 februari
14 april
6 juni t/m 10 juni
15 juli

studiedag
roostervrij
studiedag
roostervrij
roostervrij
studiedag
studie/roostervrij
roostervrij

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

Speciale dagen
Voor alle groepen zijn dit jaar 2 speciale dagen; dan is school namelijk om 12.30 uur uit
vrijdag
3 december
sinterklaas
school is om 12.30 uur uit
vrijdag
24 december
Kerst
school is om 12.30 uur uit

De ouders/verzorgers informeren zelf het busvervoer en de opvang over de
studiedagen en roostervrije dagen.
Oudercontactdagen/avonden
 maandag 06-09-2021 t/m vrijdag 10-09-2021
 maandag 14-02-2022 t/m vrijdag 18-02-2022
 maandag 27-06-2022 t/m vrijdag 01-07-2022
NB.: I.v.m. het voortgezet onderwijs is er voor de schoolverlatersgroepen mogelijk een aparte avond.
We zullen begin van het schooljaar met u communiceren op welke dagen de adviesgesprekken zullen
plaatsvinden. Op dinsdag 21 september is er een voorlichtingsavond voor groep 7 en groep 8. U zult
hier nog een uitnodiging voor ontvangen.

Praktische gegevens
De school heeft drie ingangen voor de leerlingen op Churchillweg nr.: 3, 5 en 7 (open van 08.25 tot 8.40 uur)
De hoofdingang is op nummer 5.
Uw kind gaat naar binnen op

nummer ………… (dit is de naam van de unit)

Uw kind krijgt les van Juf / Meester

…………………………

De naam van de groep is

…………………………

Uw intern begeleider is

juf Rianne / juf Claude / juf Tineke

De gymleerkracht is

juf Christel groep 4 t/m 8
juf Petra kleuters en groep 3

De school is bereikbaar op telefoonnummer : 036-5333548.
Tijdens vakanties is voor noodgevallen het email adres: info@watertuin.asg.nl beschikbaar. U kunt hier
een mailbericht naar toe sturen (met vermelding van naam en telefoonnummer).
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Het rekeningnummer van de school is: NL65 INGB 000 1907713, t.n.v. ASG inzake de Watertuin
email adres: info@watertuin.asg.nl en/of administratie@watertuin.asg.nl
website :
www.watertuin.asg.nl
De directie van de school bestaat uit:
Annemarie Lange
directeur
Dylan Maasen
adjunct-directeur
Melanie Rijnbeek
adjunct-directeur

De unitcoördinatoren zijn:
Melanie Rijnbeek
groep 1, 2, 3, 4 en 5
Dylan Maasen
groep 6, 7 en 8
De interne begeleiders zijn:
Rianne Huijs
groep 1, 2, 3, 4 en 5
Claude Marsman
groep 5, 6 en 7
Tineke Hoving
groep 7 en 8
De vertrouwenspersonen zijn:
Ilona de Bruijn
Maaike Monsees
Pestcoördinator:
Marjo Schott

SBO De Watertuin
Churchillweg 5
1314 RA Almere
0365333548
Info@watertuin.asg.nl

