
            

Februari  2018                                                                                                                     

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

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

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

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- Maandag 26 t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie  

- Woensdag 7 maart en donderdag 8 maart: Oudercontact 

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

                                                                                                                                                 

Afspraken mobile telefoons en tablets 
Het meenemen van een mobiele telefoon of andere 
elektronische middelen is toegestaan. De school is 
echter niet aansprakelijk voor apparatuur, die geen 
eigendom van de school is. We zien helaas dat een 
aantal kinderen hun telefoon niet willen inleveren en er 
discussie over ontstaat met de leerkracht. Afspraken 
hierover zijn: 
-Voor dat je de school binnenkomt moet de mobiele 
telefoon uitstaan. 
-Alle leerlingen leveren hun mobiel uitgeschakeld in 
bij de leerkracht. Deze gaan in een afgesloten kast in 
de klas.  
Wilt u dit met uw kind nogmaals bespreken, dat ze het 
moeten inleveren? 
 
Pilot Blink Wereld ( w.o. methode) 
Voor wereld oriëntatie zijn we een nieuwe methode aan 
het uitzoeken. Het begint met te oriënteren welke 
methodes er beschikbaar zijn en welke methode 
aansluit bij onze kinderen. We hebben nu gekozen voor 
de methode Blink Wereld! Blink Wereld biedt een 
totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en 
met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren 
vormt de basis.   

 
We gaan komende periode een pilot draaien waar 
meerdere groepen aan gaan deelnemen. Over enkele 
weken zullen we evalueren met alle betrokken 
leerkrachten, hoe zij en de kinderen het ervaren hebben. 
We houden u op de hoogte van de keuze! 

 
Fruit op school 
We willen aan alle ouders even aandacht vragen voor 
het meegeven van fruit, zoals tomaatjes en druif. Vooral 
voor de onderbouw is het belangrijk dat de tomaatjes of 
druiven in de lengte doormidden gesneden zijn. Dit  
vanwege de verstikkingsgevaar voor kinderen. 

 Schoolontwikkeling: 
Om u een goed beeld te geven van de ontwikkelingen 
die we op school meemaken, vindt u hieronder een 
overzicht van alle gebeurtenissen.  
 
Leerlingenraad 
Komende week gaan we aan de slag om de 
leerlingenraad vorm te geven. In de klassen zal er een 
vertegenwoordiger uitgekozen worden. Alleen unit 5 en 
unit 7 nemen deel aan de leerlingenraad. Zij gaan op 
vaste tijden met meester Alex in gesprek over de school 
en hun beleving op de Watertuin. Kinderen mogen mee 
praten en meedenken over zaken op de Watertuin, die 
zij belangrijk vinden. We zijn erg benieuwd welke 
kinderen in de leerlingenraad zullen gaan deelnemen. 
We houden u hierover op de hoogte! 
 
Gedragslessen deze maand: 
- Wees eerlijk bij spelletjes 
- Herhaling regels op het plein 
 

Kijkdag bij Gym 
Elk jaar organiseert juf Christel een kijkdag voor ouders 
tijdens de gymles van uw zoon of dochter. U krijgt deze 
week de uitnodiging van juf Christel. U kunt alleen kijken 
tijdens de les van uw zoon of dochter en natuurlijk mag 
u ook meedoen. U kunt dan meteen de iglo bewonderen 
die in aanbouw is, gemaakt van melkflessen die ouders 
en kinderen verzameld hebben.  
 

 
 



Oudertevredenheidsenquête 
Wij willen graag van onze ouders horen hoe ze de 
Watertuin als school vinden. In maart zal er opnieuw 
een uitnodiging naar ouders uitgaan om dit aan ons te 
vertellen door het invullen van een enquête. Tijdens de 
oudercontacten in maart is er voor ouders ook de 
mogelijkheid om dit op school in te vullen. Verdere 
informatie hierover volgt nog. 

 
Traktatie 
Voor de kinderen is het altijd een spannend moment om 
hun verjaardag in de klas te vieren. En natuurlijk is de 
traktatie voor de kinderen in de klas het leukst! We 
willen u wel vragen om wat betreft de traktatie niet te 
veel te doen. Zakjes met snoep is echt teveel.  

 
Het zou fijn zijn wanneer u het houdt bij een koekje of 
snoepje!  

 
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  036-
5333548. Op dit moment is onze website moeilijk 
bereikbaar. Hier wordt aan gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vervanging juf Hanneke (logopedie) 
Zoals we eerder hadden aangegeven waren we op zoek 
naar een logopedist die juf Hanneke kan vervangen. We 
zijn blij om te vermelden dat we juf Simone hebben 
aangenomen. Zij is vorige week begonnen. Misschien 
heeft uw kind het al verteld over de nieuwe juf. Zij zal de 
kinderen van juf Hanneke overnemen tot aan de 
zomervakantie. 

 
KIDD 
In februari zijn we druk met kunst op school. Er komen 
kunstenaars naar school en die gaan met kinderen in 
gesprek en maken werkjes met de kinderen. Bij de 
kleuters hebben ze gedaan:  
Wie rent er achter wie aan en waarom? 
In deze les gaan de leerlingen elkaar achtervolgen. Ze 
bewegen op muziek en rennen met behulp van 
verschillende personages, in rondjes.  
In de groepen 5 hebben ze het over: stadsgeluiden 
In een stad is er altijd geluid om je heen. Kan het ook 
helemaal stil zijn? Of hoor je altijd geluid om je heen als 
je heel goed luistert? Leerlingen leren om te luisteren 
naar geluid en stilte. Ze gebruiken die 
omgevingsgeluiden in de masterclass als inspiratie voor 
een hoorspel over een scheppingsverhaal van Almere. 
Samen bedenken de leerlingen alle geluiden bij dit 
verhaal en spreken ze de tekst in.  

Ziekte vervanging groepen 
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. 

Ouderbijdrage  
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 23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 25 december t/m  5 januari Kerstvakantie 
Maandag t/m vrijdag 26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

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


Vrijdag en maandag 30 maart en 2 april Goede vrijdag en 2e Paasdag 
Vrijdag  
Maandag t/m vrijdag 
Maandag 
Maandag t/m vrijdag 

27 april  
30 april t/m 11 mei  
21 mei 
23 juli t/m  31 augustus 

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 

 


