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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:  

- 13 juli: musical Walvishaai 

- 17 juli: musical Orka en Inktvis 

- 18 juli: musical Zeeleeuw 

- 19 juli: Wenochtend 

- Maandag 4 september: Start nieuwe schooljaar 2017-2018 

 21 juli extra vrije dag 

21 juli voor de zomervakantie is een vrije dag. 
                                                                                                                                                 

Kamp 
We zijn dit jaar weer naar Nunspeet geweest. We 
hadden op de woensdag veel regen, en dat mocht de 
pret niet drukken. We hebben veel plezier gehad. We 
hebben veel leuke activiteiten in het bos gedaan.  

 
Helaas voor de leiding wilden de kinderen niet vroeg 

slapen en waren de nachten erg lang!  Sommige 
kinderen namen het ervan en waren wakker geworden 
in de nacht. Om 4 uur in de nacht aten ze nog een 
snoepje en chips tot de leiding daar weer een stokje 
voor stak.  
We hebben ook een schitterende Bonteavond gehad 
met veel spelletjes en er werd flink gedanst. 
Het was een fantastische kamp.  
 

Tekenseizoen is begonnen 

Teken zijn kleine spinachtige parasieten en 
met het blote oog bijna onzichtbaar. Ze blijven in leven 
door zich bij 'gastheren', dieren en mensen, te voeden 
met bloed. Vaak ontdek je een teek pas nadat het zich 
in je huid heeft vastgebeten en volgezogen met bloed. 
Controleer de kinderen daarom goed, nadat ze in gras, 
struikgewas of heide zijn geweest. 
 
 
 

 Vertrekkende collega’s 
Op donderdag 20 juli na schooltijd hebben alle 
personeelsleden een afscheidsbijeenkomst. We zullen 
op deze middag afscheid nemen van veel collega’s. De 
ene heeft hier kort gewerkt, de andere vele jaren. We 
zijn trots op de inzet die ze getoond hebben en op het 
feit dat onze leerlingen veel van hen hebben geleerd.  
Dit jaar gaan weg: 
Juf Jeane (psycholoog) 
Juf Berber (Juf groep Salamander) 
Juf Sandra (psycholoog) 
Juf Rachel (Orthopedagoog) 
Juf Sylvia (Intern begeleider) 
Derc-Jan (meester groep Pijlvis) 
 
We willen iedereen dan ook veel succes wensen in de 
verdere toekomst!  
 

Musical eindgroepen 
De laatste paar weken zijn aangebroken en de kinderen 
zijn druk bezig met de voorbereidingen van de musical. 
We zijn met de 4 groepen  bezig de scenes goed te 
oefenen. Ook gaan we alvast op het podium oefenen.  
Dit jaar hebben we 3 aparte musicals.  
De Walvishaai is op donderdag 13 juli. 
De Orka en inktvis zijn op maandag 17 juli 
De Zeeleeuw is op dinsdag 18 juli.  
De kinderen hebben er zin in en hopen op een mooie 
avond! 
 

Migratie ICT 
Sinds kort zijn op de Watertuin  alle computers omgezet 
naar Windows 10. Wij hebben snellere computers 
gekregen en daardoor kunnen zowel leerkrachten als 
kinderen sneller aan de slag! Het heeft enige dagen 
geduurd, maar we zijn blij met het resultaat. Bij alle 
mailadressen is –almere weggehaald.   
Let op! Ons emailadres is gewijzigd. Het is nu: 
info@watertuin.asg.nl 

 

mailto:administratie@watertuin.asg-almere.nl


Evaluatie schoolreisjes 2017 
Alle schoolreisjes zijn ontzettend goed en gezellig 
verlopen. De kinderen hebben genoten van de attracties 
en gelukkig hadden we ook prachtig weer. We hebben 
een leuke dag gehad om op terug te kijken.  
 

Sportdag 20 juni vooreind- / eindgroepen 
20 juni was het de sportdag voor de vooreind- en 
eindgroepen in de Tosporthal. We hebben de dag 
positief ervaren en de kinderen zijn flink aan het sporten 
geweest.  

 
Ook van de kinderen hebben we te horen gekregen dat 
het erg leuk was met veel verschillende activiteiten. We 
zullen het volgend jaar weer bij de Topsporthal gaan 
organiseren. 
 

Supporter van Schoon  
De Watertuin heeft weer meegedaan aan de actie 
Supporter voor Schoon. Doel was om kinderen bewust 
te maken van de illegale afvaldumping op straat. Alle 
kinderen zijn  aan de slag gegaan en de kinderen 
hebben om de school veel afval opgeruimd en de buurt 
rondom de school schoongemaakt. Van alle 
deelnemende scholen hebben wij het meeste afval 
verzameld. Wij zijn dan ook uitgeroepen als winnaar van 
de Actie Supporter voor Schoon!!! Daarmee hebben wij 
een bedrag gewonnen van 300,00 euro! Wij zijn ook 
trots op onze kinderen die met enthousiasme de 
omgeving schoon gemaakt hebben. Ook de wijk is erg 
blij met ons. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leerkrachten 
Wij zijn op dit moment druk bezig met gesprekken met 
juffen die bij ons willen werken. Sommige juffen hebben 
al bij ons een dagje meegelopen en een lesje in de 
groep gegeven. De juffen zijn erg enthousiast om 
volgend jaar te kunnen starten. In het nieuwe schooljaar 
zullen we de juffen die hier nieuw starten in de ouderinfo 
voorstellen. 
 

Wenochtend 19 juli 
Woensdag 19 juli is alweer de wenochtend. Alle 
leerlingen gaan samen met de nieuwe juf of meester en 
medeleerlingen deze ochtend opdrachten maken om te 
wennen aan de groep van volgend schooljaar. 
 

Algemeen ouderavond  (Uitleg PBS) 
14 september is de algemene ouderavond. Op deze 
avond zal er aandacht besteed worden aan PBS Op de 
Watertuin. 
Er zal dan een algemeen onderwerp besproken worden. 
 

 
Na het algemene stuk is er gelegenheid om kennis te 
maken met de nieuwe juf/meester van uw kind. Zij zal u 
vertellen wat uw kind in dit schooljaar kan verwachten.  
Wij hopen op deze avond veel ouders te mogen 
ontvangen! 
 

Schoolvakantie 2017-2018 
Hieronder alvast een overzicht van de vakanties voor 
het schooljaar 2017-2018 
Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 
Kerstvakantie: 25 t/m 5 jan 
Voorjaarsvakantie: 26 feb t/m 2 maart 
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 
Zomervakantie: 23 juli t/m 1 september 
 

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.watertuin.asg.nl  of mailen naar: 
ziektemelding@watertuin.asg.nl  U mag ook een bericht 
doen via DigiDUIF. Vanaf 08.00 uur is de school 
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is  036-
5333548 
 
 
 

http://www.watertuin.asg.nl/
mailto:ziektemelding@watertuin.asg.nl


Jumboactie 
Van woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 21 
november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten weer 
gespaard worden voor basisscholen! Samen met 
familie en vrienden kunnen onze klanten sparen voor 
spel- en leermaterialen voor de basisschool van hun 
kinderen. 

 
Op deze website kun je heel eenvoudig jouw 
schoolpunten toewijzen aan een deelnemende 
basisschool. Iedere school heeft haar spaardoelen 
aangegeven. Help jij volgend schooljaar mee ons 
spaardoelen te realiseren? Voor sparen kan je naar: 
 
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/school-
speciaal-basisonderwijs-de-watertuin-i/ 
 
 

   

 

Vakanties 

   
Maandag 24 juli t/m vrijdag 01 september zomervakantie 

 


