Januari 2018
Unit 3 :
Unit 5 :
Unit 7 :

Goudvis, Maanvis, Pijlvis, Voorn, Stekelbaars, Forel, Karper
Libel, Salamander, Kikker, Fuut, Otter, Eend,
Zeester, Zeeschildpad, Krab, Kreeft, Orka, Inktvis, Zeeleeuw

BELANGRIJKE DATA:
Alle units:
- Maandag 15 jan: Start Cito-toetsen

Let op! Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage?

Een gelukkig en gezond 2018

Schoolontwikkeling:

Allereerst willen wij “het team van de Watertuin” alle
kinderen en ouders een gezond, leerzaam en
gelukkig 2018 wensen.

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

We waren blij maandagochtend de kinderen weer
welkom te heten.

Cito toetsen
Maandag 15 januari gaan alle groepen, behalve de
eindgroepen, aan de slag met de Cito-toetsen. In de
OPP’s van de kinderen zijn de laatste resultaten van de
Cito score aangegeven. Na de toetsen zullen de
resultaten weer met u besproken worden tijdens de
ouderavond. De Cito-toets is een momentopname. We
houden bij het geven van een advies in groep 7 en
groep 8 hier uiteraard rekening mee. Het is ook erg
belangrijk hoe de kinderen in de groep werken en hoe
ze de toetsen uit de methodes van de groep maken. Het
is daarom ook niet nodig om tijdens de Cito-toets met de
kinderen extra te gaan oefenen, want dit levert vaak juist
stress op.

Nieuwe kinderen
Maandag zijn er weer nieuwe kinderen in diverse
groepen gestart. Van deze kinderen zullen er weer foto’s
in de gangen bij de welkomsborden hangen, zodat de
kinderen zich welkom voelen op de Watertuin. De
leerkrachten zullen aan deze kinderen en aan de
groepsvorming extra aandacht besteden. Er zullen
komende periode nog enkele kinderen geplaatst
worden,.

PBS-flits op de Watertuin
Om met het hele team op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen en afspraken binnen de Watertuin over
PBS, hebben we een interne PBS-flits. Hier zijn de
actuele afspraken in beschreven. Er worden verder tips
gegeven wat leerkrachten extra kunnen doen om de
groepsvorming te stimuleren.
Verder wordt in de PBS-flits aandacht besteed aan de
gedragslessen, die gegeven moeten worden in de
groepen. Zo bieden alle leerkrachten dezelfde
gedragslessen in de groepen aan en weten alle
kinderen wat er van ze verwacht wordt.
Gedragslessen deze maand:
-Doe de deur rustig open en dicht
-waardeer elkaars werk
-step op de stenen en om anderen heen
PBS- stoomcursus
Afgelopen jaar zijn de nieuwe leerkrachten, stagiaires en
geïnteresseerden ondergedompeld in het PBS proces
tot nu toe. Het waren positieve bijeenkomsten met veel
onderlinge interactie, waarbij de nieuwe collega’s ‘PBStaal’ van de Watertuin leren spreken.

Juf Hanneke (Vitree)
Juf Hanneke is helaas langdurig ziek. Juf Hanneke had
kinderen in behandeling op de Watertuin. Op dit moment
zijn de kinderen opgepakt door andere medewerkers
vanuit Vitree. We zijn op dit moment in overleg om de
vervanging te regelen. Wanneer we hier meer
duidelijkheid over hebben zullen de betrokken ouders
geïnformeerd worden.

Juf Hanneke (Logopedie)
Juf Hanneke is helaas ook langdurig ziek. Zij geeft
logopedielessen aan de kinderen in de onderbouw. Op
dit moment zijn we sollicitatiegesprekken aan het
inplannen om de vervanging snel te regelen, zodat de
kinderen weer logopedie kunnen krijgen.

Ziekte vervanging groepen

Schooladviezen
Afgelopen dinsdag 09 januari is er voor de eindgroepen
collegiale consultatie geweest met het VO. Hierin zijn de
door ons gegeven adviezen besproken De deskundigen
van het VO hebben alle dossiers in Digidoor gelezen en
verhelderingsvragen over de dossiers gesteld.
Voor bijna alle kinderen is een eindadvies gegeven.
Gisteren zijn de eerste Toelaatbaarheidsoverleggen
geweest met het VO. Deze vinden plaats bij ons op
school. Voor alle andere kinderen zullen de gesprekken
in de week van 29 januari zijn. Wanneer uw kind een
PrO advies heeft zal Tineke Hoving u bellen om een
afspraak in te plannen. Dit omdat het direct een
toelaatbaarheidsoverleg is en mensen van PrO en
Passend Onderwijs aansluiten.
Anders wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor het
adviesgesprek. In alle gevallen moet u uw kind voor 1
maart aanmelden bij de VO school van uw voorkeur.
Het is ook belangrijk om met uw zoon of dochter naar de
VO school te gaan tijdens de open avonden.
Als u niet meer weet wanneer deze zijn, dan kunt u
contact opnemen met Tineke Hoving of op
kiesjeschoolinalmere.nl kijken.

U zult van uw kind al gehoord hebben dat ze verdeeld
zijn geweest of dat er verdeelkinderen in hun groep
waren. Helaas kunnen we op dit moment bij ziekte van
een leerkracht niet altijd een vervanging regelen. Dit
betekent dat de kinderen verdeeld worden in de overige
groepen. Het komt ook voor dat we een Digiduif sturen
met het verzoek om kinderen thuis te houden. Wanneer
dit niet lukt vangen we de kinderen altijd op school op en
worden ze verdeeld.

Bekende Watertuiner!!!
We hebben op de Watertuin straks een bekende
Nederlander (:
Joshua zit op de Watertuin en heeft een tijd meegedaan
in de musical ‘De Bodyguard’. Na dit avontuur is hij
verder gegaan in zijn eigen Boyband. Hier deden vijf
kinderen aan mee. Joshua is de 4de jongen op de foto.

Sport met de Droomspeelbus
Deze maand zullen we weer naschoolse
sportactiviteiten aanbieden. Dit is alleen voor de
kinderen uit unit 7. Er komt een nieuw
aanmeldingsformulier voor inschrijving voor sport op
woensdag.

Ze deden het zo leuk dat ze zijn uitgenodigd om als
groep een lied te gaan zingen bij de Kids top 20.
Zaterdag 13 Januari om 8:10 wordt op NPO3 hun
nummer "WINTER MET JOU" uitgezonden. Mis het
niet!!!!!!!

Ouderbijdrage
U schrijft uw kind in voor alle sporten die op de
woensdag aangeboden wordt. Ook als uw kind eerder
deelnam aan de activiteiten, moet u uw kind opnieuw
inschrijven voor de nieuwe ronde!. Dit gaat in
samenwerking met De Droomspeelbus. Het vindt plaats
in de school. De kinderen eten op school een broodje en
gaan daarna een uurtje sporten. Het formulier voor
inschrijving wordt binnenkort met de kinderen
meegegeven.

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
http://www.watertuin.asg-almere.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 0365333548. Op dit moment is onze website moeilijk
bereikbaar. Hier wordt aan gewerkt.

We hebben van verschillende ouders al de
ouderbijdrage binnen. De ouderbijdrage wordt onder
andere gebruikt om feesten en activiteiten te kunnen
organiseren. Wanneer u nog niet heeft betaald willen wij
u verzoeken om dit alsnog te doen.
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.
U kunt het bij de administratie contant betalen. Daar
kunt u ook een regeling treffen om het in delen te
betalen als het in 1 keer niet uitkomt.

Vakanties

Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Vrijdag en maandag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag
Maandag t/m vrijdag

23 t/m 27 oktober
25 december t/m 5 januari
26 t/m 2 maart
30 maart en 2 april
27 april
30 april t/m 11 mei
21 mei
23 juli t/m 31 augustus

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
zomervakantie

Roostervrije dagen en studiedagen
Voor alle groepen zijn dit jaar 4 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 kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.
maandag

30 oktober

studiedag

alle leerlingen vrij

dinsdag

05 december

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag

02 februari

roostervrij

alle leerlingen vrij

Maandag

05 februari

roostervrij

alle leerlingen vrij

Donderdag

29 maart

studiedag

alle leerlingen vrij

Donderdag

26 april

studiedag

alle leerlingen vrij

Vrijdag

15 juni

roostervrij

alle leerlingen vrij

Maandag

18 juni

roostervrij

alle leerlingen vrij

