
            

September  2016  

Unit 3 :  Goudvis, Maanvis, Pijlvis, Voorn, Stekelbaars, Forel, Karper 

Unit 5 :  Libel, Salamander, Kikker, Otter, Eend, 

Unit 7 :  Krab, Kreeft, Zeester, Orka, Walvishaai, Inktvis, Zeeleeuw 

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- Dinsdag 6 september: Algemene ouderavond 

- Woensdag 14 september: Koffieochtend: Lezen met uw kind 

- Dinsdag 20 september: Voorlichtingsouderavond V.O.  voor de vooreindgroepen en 

schoolverlatersgroepen. 

LET OP! 

Voor de vooreindgroepen en schoolverlatersgroepen is er dinsdag 20 september een extra voorlichtingsavond 

van het Voortgezet Onderwijs op de Watertuin (nadere informatie volgt) 

                                                                                                                                                 

Schooljaar 2016-2017 
De eerste schoolweek is goed begonnen. We zagen 
veel blije gezichten bij binnenkomst in de ochtend. Het 
was voor de kinderen weer even wennen aan de nieuwe 
groep, aan elkaar en de nieuwe leerkracht.  
Dit jaar zijn we ook gestart met de nieuwe schooltijden. 
De schooltijden zien er als volgt uit: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
van 8.40-14.30 uur en op woensdag 8.40-12.30 uur. 

 
Koffieochtend: Lezen met uw kind 
Hierbij nodigen wij u uit voor een  koffieochtend op 
woensdag 14 september a.s. De koffieochtend begint 
om 8.40 tot ongeveer 10.00. 
Tijdens deze koffieochtend zal een leesconsulent van de 
bibliotheek aanwezig zijn. Van 8.45 tot 9.45 zal zij u 
informatie geven over het uitlenen en lezen van 
kinderboeken. Ook bent u in de gelegenheid om haar 
vragen te stellen over voorlezen en samen lezen met uw 
kind. 
Wanneer u naar huis gaat heeft u een rugzak vol ideeën 
en tips om het lezen met uw kind nog leuker te maken.  
Wij hopen U op 14 september te zien. De koffie staat 
vanaf 8.20 voor u klaar. 
Let op; Wij verloten onder de aanwezige ouders 3 
kinderboeken!! 

  

 Ouderavond 6 september 
Dinsdag 6 september om 19.00 uur is er een 
algemene ouderavond.  De deur staat open vanaf 
18.45 uur. 

               
Deze avond zal eerst gezamenlijk in de middenruimte 
beginnen.  
U krijgt informatie over PBS (Positive Behavior 
Support).  PBS is een nog duidelijker wijze van hoe we 
omgaan met elkaar. Vorig jaar heeft het team de kaders 
uitgezet binnen de school. Dit schooljaar zullen de 
kinderen maar u ook als ouder het werken met PBS ook 
ervaren. Misschien heeft u de muntjes al gezien of er 
over gehoord.   
De basiselementen van PBS bestaan uit; 

 Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt 
verwacht 

 Gedrag wordt aangeleerd 

 Positief gedrag wordt bekrachtigd 

 Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke 
consequentie 

 School ouders en zorg werken samen 

 Beslissingen worden gemaakt op basis van 
geregistreerde gegevens 

Wij willen graag dat ouders/verzorgers en school 
samenwerken als partners in de zorg m.b.t. de 
opvoeding en de ontwikkeling van de leerling. We 
hebben u dan ook nodig  
 
Vervolgens zult u uitgenodigd worden in de groep van 
uw zoon/dochter. In de groepen kunt u kennis maken 
met de juf en/of meester en hoort u wat er allemaal dit 
schooljaar in de klas gaat gebeuren.  



Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen. 
 

-25 augustus Studiedag PBS ( positief behavior 
support) 
We hebben donderdag 25 augustus met het team een 
opfriscursus gehad over groepsvorming. We hebben 
afgelopen jaar met alle leerkrachten gedragslessen 
gemaakt. Elke week zullen de leerkrachten enkele van 
deze lessen met de kinderen bespreken, waarbij ze 
goed gedrag voordoen en het de kinderen na laten 
doen. 
Komende weken staat de groepsvorming ook centraal 
en doen alle groepen in de ochtend 
groepsvormingsactiviteiten, waarbij ze elkaar leren 
kennen, waarderen en respecteren. 
 

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  melden via de website www.sbodewatertuin.nl 
of mailen naar: ziektemelding@watertuin.asg-almere.nl 
of via een bericht in DigiDUIF. 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 
    

Medicijngebruik 
Verschillende leerlingen op school gebruiken 
medicijnen. Om alle papieren weer up-to-date te hebben 
vragen wij u, als uw kind medicijnen heeft die wij op 
school moeten geven het bijgeleverde formulier in te 
vullen en terug te sturen. Heeft u deze pas geleden 
ingeleverd omdat uw zoon/ dochter nieuw is op school 
hoeft dit niet.  

 
Telefoonnummers 
Wij vinden goed contact tussen school en thuis 
belangrijk. Hiervoor gebruiken we DigiDUIF. Toch kan 
het ook voorkomen dat we u graag telefonisch willen 
spreken. Wij vinden het belangrijk dat we een up-to-date 
telefoonnummer van alle ouders hebben. Wilt u als u 
een ander telefoonnummer krijgt dit doorgeven aan de 
administratie en/of de leerkracht?  

 
Ouderbijdrage  
Als school ben je erg afhankelijk van de ouderbijdrage. 
Het bedrag is €26,00.  Van dit bedrag worden vele 
activiteiten en feesten  (o.a. Sint, Kerst, Pasen) 
georganiseerd, welke zonder uw bijdrage niet mogelijk 
zijn. Wilt u dit bedrag overmaken op rekening  NL65 
INGB 0001907713 t.n.v. ASG  inzake De Watertuin; met 
vermelding van de naam van uw kind en groep.  
Ook is het mogelijk deze bijdrage te betalen op de 
ouderavond. 
 
 

Watertuin logopedie 
De logopedisten van de Watertuin starten het schooljaar 
met het onderzoeken van nieuwe leerlingen. Hieruit kan 
voortkomen dat uw kind in aanmerking komt voor 
logopedie op school. Dit geldt voor alle leerlingen die 
voor 1 januari 2017 nog geen 9 jaar zijn. Omdat er een 
beperkt aantal logopedie uren beschikbaar is, is het niet 
vanzelfsprekend dat uw kind in september al therapie 
krijgt. Mogelijk komt uw kind op een wachtlijst. U krijgt 
hierover bericht. Mocht u hier vragen of opmerkingen 
over hebben, kunt u contact opnemen met de directie. 
 
We hebben het contract met Groepspraktijk Logopedie 
Almere-Stad verlengd. Ook na de zomervakantie 
kunnen kinderen met een verwijsbrief van de huisarts 
logopedie onder schooltijd ontvangen. Dit geldt voor alle 
kinderen ouder dan 9 jaar.  
www.logopediealmerestad.nl 
 

Ouderraad 
Vijf jaar geleden zijn we een ouderraad begonnen. Van 
de ouders die al die jaren in de ouderraad gezeten 
hebben, zijn nu de dochters/zonen van school. Wij 
zoeken dan ook nieuwe ouderraadsleden. De ouderraad 
helpt bij het organiseren van het Sinterklaasfeest,  
Kerstfeest en bv sportdagen en het versieren van de 
middenruimte. Ongeveer 8 x per jaar hebben we een 
vergadering onder schooltijd. Ieder OR-lid is 
aanspreekpunt voor een feest. Wilt u ons helpen?!!! 
Meldt u dan aan bij juf Laura (adjunct-directeur) of juf 
Sandra.  
 

Hulpouders 
Rondom de speciale activiteiten op school zoeken wij 
nog ‘hulpouders’. Uw hulp is ook een stukje betrokkenheid 

bij de school. Als u wilt helpen bij 1 of meerdere onderdelen, 
kunt u dat in een reactie op deze ouderinfo aangeven. Ook 
mag u het formulier printen en daarop aangeven met welke 
activiteit u graag wilt helpen.   
Het gaat om: 

1. Uitleen schoolbibliotheek 
2. Luizen pluizen 
3. Halloween versieren 
4. Sinterklaas versieren 
5. Kerst versieren 
6. Pasen versieren 
7. Sportdag/Koningsdag 
8. Feest eindgroepers 

 

Halen en brengen 
Wilt u in verband met de veiligheid van de leerlingen en 
de bereikbaarheid van school uw auto niet op de rijweg 
parkeren wanneer u uw kind komt brengen of halen? 
De buslus is bestemd voor de schoolbussen en 
daarmee verboden voor particuliere auto’s. 
 

De Watertuin Facebook pagina 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en 
ontwikkelingen op de Watertuin? 
Bezoek dan ook eens onze SBO De Watertuin 
Facebook pagina. 
Hierop plaatsen wij geregeld leuke activiteiten die op de 
Watertuin ondernomen worden. 
 
  

http://www.sbodewatertuin.nl/
http://www.logopediealmerestad.nl/


 

 

Rooster vrije dagen en studiedagen 

Voor alle groepen zijn dit jaar 7 roostervrije dagen ingeroosterd. Een roostervrije dag wordt gereserveerd voor 

calamiteiten. Ook zijn er 4 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school. 

Let op er zijn dagen aan de vakanties gekoppeld.  

Woensdag 05 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

Maandag 24 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

Maandag 05 december roostervrij alle leerlingen vrij 

Donderdag en vrijdag  02 en 03 februari roostervrij alle leerlingen vrij 

Vrijdag  17 februari studiedag alle leerlingen vrij 

Donderdag 13 april roostervrij alle leerlingen vrij 

Dinsdag 6 juni studiedag alle leerlingen vrij 

Woensdag 7 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Donderdag  8 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

Vrijdag  9 juni  alle leerlingen vrij 

Maandag 26 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

    
Vakanties 

Maandag t/m vrijdag 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

Maandag t/m vrijdag 26 december t/m  6 januari Kerstvakantie 

Maandag t/m vrijdag 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 

Vrijdag en maandag 14 april en 17 april Goede vrijdag en 2
e
 Paasdag 

Maandag t/m vrijdag 24 t/m 28 april Meivakantie 

Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdag 

Donderdag en vrijdag 25 en 26 mei Hemelvaart 

Maandag t/m vrijdag 05 t/m 09 juni Pinkstervakantie 

Maandag 24 juli t/m vrijdag 01 september zomervakantie 

 


