
  

EXTRA maand-info 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 20 september: Voorlichtingsouderavond V.O.  voor de vooreindgroepen en 

schoolverlatersgroepen. (zie bijlage) 

- Woensdag 5 oktober: studiedag PBS. Alle kinderen zijn vrij 

- Maandag 24 oktober: studiedag rekenen. Alle kinderen zijn vrij.  

LET OP! 

EXTRA POLITIE CONTROLE KOMENDE PERIODE! 

                                                                                                                                                 

Halen en brengen van uw kind 
Er zullen komende periode extra controles op 
vrijdag uitgevoerd worden door de politie rondom de 
school. Het is zowel voor de bezoekers van de 
moskee als voor ouders van de Watertuin. De politie 
heeft zich voorgenomen om boetes uit te delen bij 
het verkeerd geparkeerd zijn. 
 
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 en de parallelweg is bestemd voor de 
schoolbussen en het is daarmee verboden voor 
particuliere auto’s om daar te parkeren. 
 

Luizenpluis ouders 
Afgelopen week hebben meerdere ouders alle groepen 
een bezoek gebracht om luizen/neten te controleren bij 
de kinderen. Wij zijn ontzettend blij dat zij deze taak op 
zich genomen hebben en willen ze heel erg bedanken!! 
Bij verschillende kinderen zijn er neten aangetroffen.  
Er zijn op diverse  scholen luizenplagen. Wij willen dit 
voorkomen en vragen u om uw kind ook regelmatig te 
controleren op luizen/neten.  
 

Voorlichtingsouderavond V.O.   
Op 20 september 2016 om 19.30 uur organiseren wij 
de voorlichtingsavond voor het VO bij ons op SBO de 
Watertuin. 
Deze voorlichting is voor de ouders van groep 7 en 8. 
Het VO zal aanwezig zijn om een korte presentatie te 
geven over hun onderwijsaanbod. Ook is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Als bijlage is de 
uitnodiging toegevoegd. Wilt u aangeven wanneer u 
komt, met hoeveel personen. U kunt ook de voorkeur 
van de 2 voorlichtingen aangeven, die u wilt volgen van 
het V.O. 
 

 Koffieochtend: Lezen met uw kind 
Woensdag is er een leesconsulent van de bibliotheek 
langs geweest. De consulent heeft verteld dat een 

kwartier lezen per dag, zo’n 1000 nieuwe woorden 
oplevert per jaar. Ze legt uit dat lezen ook van belang is 
voor rekenen, zeker in de hogere groepen.  
 

 
 
Tips voor bevorderen leesplezier  

 Laat ze lezen wat ze willen lezen, laat ze zelf 

kiezen. Je leest zelf ook geen boeken die je niet 

leuk vindt. 

 Lees samen. Ook oudere broers/ zussen 

kunnen dit doen.  

 Een boek hoeft geen tekst te hebben, je praat 

erover, je prikkelt de fantasie, vergroot het 

leesplezier, vergroot de concentratie etc. 

 Voorlezen: zo lang mogelijk blijven doen. Laat 

het goed lezende kind jou ook eens voorlezen. 

Lees om en om. 

 

 


