
 
 

            

Februari 2019                                                                                                                     

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

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

Unit 7 :  Zeester, Krab, Zeepaard, Pinguïn, Kreeft, Inktvis, Orka, Zeeleeuw 

BELANGRIJKE DATA: 

Alle units:  

- Maandag 18 feb -  vrijdag 22 feb: Voorjaarsvakantie 

- Dinsdag 26 feb en woensdag 27 feb: Oudercontactavond, -middag 

- Vrijdag 15 maart: Staking. Kinderen vrij. 

- Maandag 18 maart: Studiedag. Kinderen vrij. 

                                                                                                                                                 

Intraverte 
‘Soms gaat de ontwikkeling van een kind niet helemaal 
vanzelf. Wij willen kinderen daar graag bij helpen! En 
dat doen wij op een manier die het best past bij de eigen 
ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging. 
Samen met de kinderen de gymzaal in! In 
samenwerking met ouders en leerkrachten gaan we 
ervoor zorgen dat opgroeien een stukje makkelijker 
wordt gemaakt!’ 

 
Dit jaar staan begeleiders Dianne Landwaart, Frans 
Koornberg en Aron Maij op De Watertuin voor de 
kinderen klaar! Je kunt met hen altijd overleggen over 
jullie kind, die mogelijk ondersteuning kan gebruiken of 
in afstemming met de intern begeleider. 
 

                           
 

Dianne Landwaart             Frans Koornberg 
Kinderoefentherapeut                  Kinderoefentherapeut, 
diannelandwaart@intraverte.nl    Psychomotorisch therapeut 
(06) 23 55 80 68                           EMDR practitioner 
                                                 franskoornberg@intraverte.nl  

                                                 (06) 48 79 47 44 

Aron Maij 
 

Kinderoefentherapeut 
aronmaij@intraverte.nl 
(06) 83 17 71 31 

 Staking vrijdag 15 maart (lees ook de brief van 
ons bestuur in de bijlage a.u.b. !) 
15 maart doen wij mee aan de landelijke staking, omdat 

de kwaliteit in het onderwijs onder druk staat. Dat 

komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, 
kortingen op de overheidsfinanciering en 
personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra 
investeren in het onderwijs       . 
Dat betekent dat de school dicht is en de kinderen thuis 
opgevangen moeten worden. Wij hopen op uw begrip 
voor deze staking. 

 
Schoolklassen naar huis 
U zult in het nieuws al gehoord hebben, dat er door de 
tekorten aan onderwijzend personeel groepen naar huis 
gestuurd worden of gevraagd worden thuis te blijven. 
Ook wij hebben daar helaas mee te maken. Bij ziekte of 
studie van de leerkrachten hebben wij vaak geen 
invalleerkracht tot ons beschikking. Verdelen over de 
andere groepen geeft veel onrust en zorgt voor grotere 
klassen. Wanneer we dit van tevoren weten krijgt u tijdig 
bericht. De laatste tijd hebben we ook pas ’s ochtends 
een verzoek gestuurd via Social Schools. Houd u dit in 
de gaten? 
Wanneer dit niet lukt, vangen we de kinderen altijd op 
school op en worden ze alsnog verdeeld. 
 

Buitenspelen 
We zijn in alle units gestart om de kinderen bij het 
buitenspelen veel meer begeleid te laten spelen. Ons 
doel is om het aantal incidenten tijdens de pauzes flink 
te verminderen. 
Dat betekent, dat we op het plein verschillende spellen 
hebben, die begeleid worden door een leerkracht of 
stagiaire.  
De spellen worden door de leerkrachten in de klas voor 
elke pauze besproken en alle regels en 
gedrachtsverwachtingen worden doorgenomen. Er is 
zelfs muziek voor de kinderen, waar ze samen met een 
stagiaire kunnen dansen. Buiten dat klinkt het ook 
gezellig op het plein. Daarnaast lopen er leerkrachten 
met een geel hesje aan als pauzewacht, waar kinderen 
naartoe kunnen als er iets is. Zo zorgen we dat de 
kinderen een gezellige pauze hebben. 
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Creatief met juf Marije 
Juf Marije heeft een crea-rooster voor de groepen van 
unit 5 en unit 7. De kinderen gaan dan naar het lokaal 
van haar. Zij heeft verschillende uitdagende materialen 
om met de kinderen creatief te knutselen. Onlangs 
hebben de kinderen prachtige monsters met klei 
gemaakt en deze geverfd. De kinderen zijn trots op hun 
werkje en wij hopen dat deze thuis een mooi plekje 
krijgt. Kijk maar hoe prachtig het geworden is.  
 

 
Groep Salamander 

 
Halen en brengen 
De schooltijden zijn voor de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.40 -14.30 (deuren zijn 
vanaf 08.25 uur open) 
Voor de woensdag van 08.40 -12.30 (deuren zijn vanaf 
08.25 uur open) 
Wij verwachten dat kinderen op tijd op school zijn 
en dat de leerkracht op tijd kan beginnen. Wilt u als 
u uw kind brengt om 8.40 naar buiten gaan? Het leidt 
de kinderen af als ouders op de gang blijven staan. 
Daarnaast willen wij u vragen om uw kind om 14.30 
buiten op te wachten en niet naar binnen te lopen en 
bij de klas te staan. Zo zorgen we ervoor dat de 
kinderen niet afgeleid worden.  
 

OPP-gesprekken 26 en 27 februari 
Na de voorjaarsvakantie zijn de oudergesprekken. We 
verwachten dat alle ouders bij deze gesprekken 
aanwezig zijn. U hoort dan van de leerkracht wat uw 
kind tot op heden heeft gepresteerd en of de gestelde 
doelen behaald zijn. Uw mening en inbreng in dit 
gesprek is zeer waardevol en er kan goed afgestemd 
worden tussen wat op school gebeurd en thuis. 

 
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.  

Helaas wordt het de laatste tijd veelvuldig vergeten. U 
gaat ervan uit dat uw kind op school is en wij dat het 
dan thuis is, maar zeker weten doet niemand dit.  
 
Ziekmeldingen bij voorkeur melden via de website 
www.watertuin.asg.nl  of mailen naar  
ziektemelding@watertuin.asg.nl   
U mag ook een bericht geven via Social Schools.  
Vanaf 08.00 uur is de school telefonisch bereikbaar. Het 
telefoonnummer is 036-5333548  
 
 
 
 
 

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

 
PBS (Positive Behavior Support) 
Vanuit de waarden, ‘Respect’, ‘Veiligheid’, ‘Plezier’ en 
‘Verantwoordelijkheid’ hebben we lessen gemaakt, die 
we met de kinderen oefenen. Elke week staan er enkele 
lessen centraal. Deze maand hebben we bijvoorbeeld: 
Het toiletgebruik: 
- Gebruik het toilet waarvoor ze bedoeld zijn. 
- Was je handen 
- Trek door na gebruik 
- Meld als er iets mis is 
 

Mediawijsheid 
Thuis moeten ouders elke dag weer antwoorden vinden 
op de mediapraktijk van alledag. Daarom een paar tips:  
 
YouTube kids 
Van de week is er een nieuwe app van YouTube in 
gebruik genomen voor kinderen. De onderwerpen, die 
de kinderen kunnen zijn, zijn gefilterd. Op deze manier 
kunnen ze naar dingen kijken, die aansluit bij hun 
belevingswereld. 

 
Hoe lang en wanneer?  
- help kinderen een kijk- en speelplan te maken voor 
elke dag; hoe lang, wat en wanneer? Als u het niet eens 
bent met hun keuzes, leg dan uit waarom en help bij 
andere keuzes; 
- spreek met de kinderen van tevoren af hoeveel tijd ze 
maximaal per dag of per week naar de televisie mogen 
kijken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor computeren 
en internetten. 

 
- leg kinderen uit welk soort programma’s of spelletjes 
niet goed voor hen zijn, en waarom. 
- gebruik vooral een televisie en een (spel-)computer in 
de huiskamer; zo heeft u meer zicht op wat ze zien of 
spelen. 
 

Ouderbijdrage 
Alle leuke activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, 
Paasontbijt, excursies e.d. worden georganiseerd 
mede met het geld van de ouderbijdrage! Mocht u 
het nog niet betaald hebben, dan willen we u 
verzoeken om dit alsnog te doen.  
 
Het bedrag is €26,00. Mocht u minder kunnen bijdragen, 
kan dit ook. Wilt u dit bedrag overmaken op rekening 
NL65 INGB 0001907713 t.n.v. ASG iz. De Watertuin 
met vermelding van de naam van uw kind en groep.  
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Vakanties 

Maandag t/m vrijdag 18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
Vrijdag  19 april  Goede vrijdag 
2 weken 
Donderdag en vrijdag 
Maandag 
 
 

22 april t/m 3 mei  
30, 31 mei 
10 juni 
15 juli t/m 23 augustus 
 

Meivakantie 
Hemelvaart 
2e Pinksterdag 
Zomervakantie 
 

 

Roostervrije dagen en studiedagen 

Voor alle groepen zijn dit jaar 7 roostervrije dagen ingeroosterd. Eén roostervrije dag wordt gereserveerd voor 

calamiteiten. Ook zijn er 4 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hiernavolgende dagen geen school. Let 

op, er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.  

maandag  18 maart studiedag alle leerlingen vrij 

donderdag 18 april studiedag alle leerlingen vrij 

dinsdag 11 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

woensdag 12 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

donderdag 13 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

vrijdag  14 juni roostervrij alle leerlingen vrij 

 


