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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:  

- 16 t/m 25 april: Oranjeweek 

- 9 april: Grote Rekendag 

- 17 april: Schoolfoto 

- 18 april: Sportdag unit 3 

- 27 april t/m 11 mei: Alle leerlingen vakantie 

Let op! 26 april is er een studiedag. Kinderen zijn vrij! 

                                                                                                                                                 

Studiedag 29 maart: 
Vier jaar geleden hadden we een studiedag gehad, 
waarbij de visie van de Watertuin gevormd is. Een visie 
geeft aan waar we trots op zijn en waar wij met het team 
in de toekomst naar toe willen. Tijdens de studiedag 
hebben we opnieuw met het team stil gestaan bij de 
visie. Alle medewerkers zijn in groepjes aan de slag 
gegaan met de droom, die ze hebben wat betreft de 
Watertuin.  

 
We hebben de droom creatief proberen vorm te geven 
door het te schilderen en de leerkrachten hebben aan 
elkaar verteld, hoe ze de droom in hun groepje zagen. 
Daarna hebben we intensieve gesprekken met elkaar 
gehad over kunnen verwoorden wat deze visie nu in de 
praktijk inhoud. 

 
De visie wordt op een aantal punten aangepast, maar 
de conclusie was, dat wat we vier jaar geleden bedacht 
hebben, nog grotendeel voldoet. Wanneer de visie en 
missie klaar is, zullen we het vermelden in de ouderinfo 
en zult u dit terug zien op de posters in de school. 

 ORANJE week 16 t/ m 25 april 
De koning is binnenkort jarig. Daarom organiseren we 
op de Watertuin een Oranjeweek. In de Oranjeweek 
zullen er allerlei soorten activiteiten aan bod komen. Dit 
kan te maken hebben met koken, kunst en cultuur, 
techniek, dans, muziek, sport, media, beeldende 
vorming, musea en ga zo maar door. We verwachten 
dat het een prachtige feestweek wordt voor de kinderen. 

 
 
Schoolfoto 17 april 
17 april komt de schoolfotograaf weer langs op school. 
De kinderen zullen zelf en met hun eigen groep op de 
foto gezet worden. De eindgroepen zullen gezamenlijk 
ook een foto maken als aandenken. Dus naar de 
kapper, haren netjes, iets leuks aan en dan komt het 
helemaal goed! 

 
Oudervragenlijst 
Pas geleden hebben verschillende ouders de 
schoolvragenlijst ingevuld met daarin allerlei vragen 
over hoe u vindt dat wij het op school doen en over de 
schoolveiligheid. Ontzettend bedankt voor het invullen. 
We zijn deze op dit moment aan het analyseren. Zodra 
de analyse klaar is, hoort u van ons.    
 

Paasontbijt 28 maart 
28 maart hadden we een paasontbijt. De kinderen 
hebben heerlijk gesmuld van al het lekkers! In unit 7 was 
er een eiertik wedstrijd georganiseerd. 
 



Jeugdsportfonds Almere  en Jeugdcultuur- 
fonds Almere 
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren 
of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon, maar niet elke 
ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen en jongeren 
groeit op in armoede. Zij kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel 
vanzelfsprekend zijn. Voor de toekomst van het kind, het 
gezin en uiteindelijk ook de samenleving is het heel 
belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen. 
In Almere zijn een aantal organisaties die ervoor zorgen 
dat kinderen mee kunnen doen. 
 
In deze speciale editie van het Jeugdsportfonds 
Almere en het Jeugdcultuurfonds Almere hebben we 
een aantal organisaties en mogelijkheden op een rijtje 
gezet ter ondersteuning. We horen namelijk regelmatig 
dat jullie door de bomen het bos niet meer zien, omdat 
meerdere organisaties zich inzetten voor gezinnen met 
weinig geld. Gelukkig wordt er, in samenwerking met de 
gemeente, hard aan een gewerkt een duidelijker aanbod 
te creëren, met name voor de mensen voor wie de 
voorzieningen bedoeld zijn. Hieronder een overzicht: 
-Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken het 
mogelijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten, 
dansen, muziek maken, toneelspelen, schilderen en 
tekenen. 
-Stichting Jarige Job zorgt via het Voedselloket voor een 
verjaarsdagspakket voor kinderen die omdat er thuis te 
weinig geld is, hun verjaardag niet kunnen vieren. 
-Het Nationaal Fonds Kinderhulp biedt allerlei vormen 
van ondersteuning voor kinderen en jongeren van 0 tot 
21 jaar. 
-De Stichting Alkind biedt ondersteuning voor opleiding. 
-Het Fonds bijzondere noden biedt algemene 
ondersteuning voor mensen die tussen de wal en het 
schip vallen. 
-JINC zorgt voor een verbinding met het bedrijfsleven. 
 

Bekende Watertuinder 
Wij hebben een bekende watertuinder op onze school! 
Joshua zit in unit 5 en heeft met zijn groep “The 
Fletchers’ een prachtig nummer opgenomen. Het heet 
“Durf te dromen”. Hij geniet volop van het avontuur met 
zijn groepje.  
De videoclip van The Fletchers "Durf te dromen" is via 
onderstaande link te bekijken! 
 

https://youtu.be/lZ1SOIju-xM 

 

 

Grote Rekendag: 
9 april is de Grote Rekendag. Het is een dag voor groep 
1 t/m 8, die helemaal in het teken staat van rekenen. In 
unit 3 gaan de rekenlessen over het thema dieren en in 
unit 5 en unit 7 gaan de lessen over het thema geld. Tot 
12 uur zijn alle kinderen in alle groepen 
metverschillende werkvormen aan het rekenen.  

  
Een aantal groepen vinden het zo leuk, dat ze tot 14.30 
doorgaan. Het doel is kinderen onderzoekend te laten 
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: Het maakt rekenen leuk! 
 

Snappet 
Sinds enkel weken zijn wij begonnen met een pilot met 
snappets in de groepen 7. In Snappet maken leerlingen 
opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of 
schrift doen. Wij doen dit via de leerling website van 
Snappet op speciale tablets van Snappet zelf. In 
Snappet staan duizenden opdrachten. Er zijn standaard 
opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle 
leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er 
extra opdrachten. Als de leerlingen klaar zijn met de 
standaard opdrachten, gaan ze naar “het plusje”. Bij het 
plusje krijgen leerlingen opdrachten op hun eigen 
niveau. 

 
Door de verschillende vormen van feedback die de 
leerkracht van Snappet krijgt, in combinatie met de 
tijdswinst die Snappet oplevert, is hij/zij in staat om (per 
leerling) fouten te analyseren en de kwaliteit van het 
onderwijs op die manier te verbeteren. Door de tijd die 
bespaard wordt, omdat bijvoorbeeld nakijken niet meer 
hoeft, heeft de leerkracht veel meer tijd om uitleg te 
geven aan de leerlingen. Wij zijn heel erg benieuwd hoe 
de ervaring zal zijn in groep 7 en zullen op basis 
daarvan beslissen hoe we verder gaan. We houden u 
hierover uiteraard op de hoogte. 

 
Leerlingenquête 
Wij zijn heel erg benieuwd hoe de kinderen de Watertuin 
en leerkrachten ervaren. Daarom houden we een 
leerling enquête  onder de groepen 6, 7 en groep 8.  De 
kinderen kunnen aangeven hoe ze vinden dat de 
leerkrachten ze helpen in de klas bijv. als ze ergens 
mee niet uitkomen en hoe hun beleving is op de 
Watertuin. De gegevens gaan we analyseren en dan 
gaan we bepalen wat  wij als school  moeten 
veranderen of dat de kinderen vinden dat het zo goed is! 

https://www.facebook.com/JeugdsportfondsAlmere/?ref=gs&fref=gs&dti=165785617100034&hc_location=group
https://www.facebook.com/JeugdcultuurfondsAlmere/?ref=gs&fref=gs&dti=165785617100034&hc_location=group
https://www.facebook.com/JeugdcultuurfondsAlmere/?ref=gs&fref=gs&dti=165785617100034&hc_location=group
https://www.facebook.com/JeugdsportfondsAlmere/?ref=gs&fref=gs&dti=165785617100034&hc_location=group
https://www.facebook.com/JeugdsportfondsAlmere/?ref=gs&fref=gs&dti=165785617100034&hc_location=group
https://www.facebook.com/JeugdcultuurfondsAlmere/?ref=gs&fref=gs&dti=165785617100034&hc_location=group
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almere/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almere/
http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.voedselloketalmere.nl/
https://kinderhulp.nl/
http://alkind.nl/
http://www.bijzonderenodenalmere.nl/
https://www.jinc.nl/regio/flevoland/
https://youtu.be/lZ1SOIju-xM


Opschoondag 
De Watertuin heeft vorige week woensdag alweer 
deelgenomen aan de opschoondag. De kinderen 
werden in de wijk rondom de school ingezet om 
zwerfafval op te ruimen. Er is heel veel opgeruimd. Vorig 
jaar hadden we gewonnen met het ophalen van 
zwerfafval. We zijn benieuwd of we dit jaar weer het 
meeste afval hebben opgeruimd! 
  

Vakantiedagen 2018-2019 
Hieronder alvast een overzicht van de vakantiedagen 
van 2018-2019. Kunt u alvast rekening mee houden. 
Herfstvakantie: 22 okt t/m 26 okt 
Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan 
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 feb 
Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 
Zomervakantie: vanaf 15 juli 
 

Schoolreisje 
14 juni gaan we op schoolreisje. Wij willen alle ouders 
verzoeken om de bijdrage voor het schoolreisje over te 
maken. Het totale bedrag is 30 euro. 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. 
Graag bij het overmaken naam van het kind, groep en 
‘schoolreisje’ vermelden.  

 
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. 
 

kamp 
11 t/m 13 juni gaan de eindgroepen op kamp. Wij gaan 
ervan uit dat alle kinderen meegaan. Als er 
zwaarwegende redenen zijn, waardoor uw kind niet 
meekan, dan kunt u het melden bij de directie. De 
bijdrage voor kamp is 90 euro. Het is mogelijk om het 
bedrag in delen te betalen. Wilt u dit bedrag 
overmaken op rekening  NL65 INGB 0001907713 
t.n.v. ASG  inzake De Watertuin;. 
Graag bij het overmaken van het bedrag voor kamp, de 
naam van het kind, groep en ‘kamp’ vermelden. 

Sportdag 
De sportdag voor unit 3 is op 18 april. We zullen voor 
de kinderen allemaal leuke activiteiten rondom de 
school klaarzetten. We hebben voor de activiteiten altijd 
hulp nodig van ouders. U zult vanzelf een uitnodiging 
van de juffen en meesters ontvangen. 
De sportdag voor unit 5 en unit 7 vindt dit jaar plaats  
in de Topsporthal in Almere Poort. 
Unit 5:17 mei 
Unit 7: 7 juni 
De sportdag is speciaal daar georganiseerd vanwege 
alle leuke activiteiten. Studenten regelen daar ook de 
begeleiding. U krijgt hier apart een bericht over de 
organisatie van de dag. Waar u alvast rekening mee kan 
houden is dat de kinderen gebracht en gehaald moeten 
worden bij de Topsporthal in Almere Poort. 
 

Schoolreisje 14 juni 
De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis op 14 juni. We 
zullen later dan half 3 terug zijn. Wilt u er rekening mee 
houden, dat wanneer uw kind met de schoolbus  komt, u 
ze zelf moet ophalen? U krijgt nog nader informatie over 
waar uw kind naar toe gaat.  
 
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. 

 
Blijf in de vakanties lekker actief met Sportivun! 
Sportivun organiseert van 2 t/m 4 mei een multi-sport 
dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 
jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s 
ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met sporten, spelen 
en lol trappen in sporthal De Vrijbuiter!  
 
Zomervakantie 
In de zomervakantie hebben wij ook weer een leuk 
dagkamp in Almere bij Optisport de Vrijbuiter, dit kamp 
duurt zelfs 5 dagen. Boek nu al je kamp om je plaats 
veilig te stellen! 
Bobo kamp 
In samenwerking met het educatieve kleutertijdschrift 
Bobo organiseert Sportivun dagkampen voor jongens en 
meisjes van 4-6 jaar: fun voor kleuters dus, op een 
manier die helemaal aansluit bij de belevingswereld van 
het jonge kind. Het kamp is in de zomer- en 
herfstvakantie, alle dagen zijn van 9 tot 15 uur, maar 
woensdag en vrijdag zijn we al om 12 uur klaar. 
Voetbal-, tennis-, triatlon- of badmintonkamp  
Wil jij de hele dag bezig zijn met de sport van jouw 
keuze, zodat iedereen straks kan zien hoe goed jij bent? 
Ga dan met ons mee op sportkamp: met of zonder 
overnachting. De kampen zijn in de mei-, zomer- en 
herfstvakantie in Soest en Baarn.  
 

   

 

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


Vakanties 

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.  

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 

 


