
Onze	jarigen
10-02:	Juf	Chanou

13-02:	Emma	(5),	groep	1

15-02:	Rahwa	(7),	groep	3

16-02:	Ermiyas	(12),	groep	8

17-02:	Sem	J.	(8),	groep	4

18-02:	Ilse	(11),	groep	7

18-02:	Demi	S.	(7),	groep	3

19-02:	Yinthe	(10),	groep	6

20-02:	Qaiyenzo	(10),	groep	6																													21-02:	Kevin	(10),	groep	6

21-02:	Thijs	v.W.	(7),	groep	3																															23-02:	Niels	(11),	groep	7					

24-02:	Larissa	(9),	groep	5																																			24-02:	Noud	v.W.	(4),	groep	1

26-02:	meester	Pieter																																											28-02:	Casper	(12),	groep	8																															

03-03:	Silke	(9),	groep	5																																							04-03:	Juf	Ingrid																																													

05-03:	juf	Nazaket																																																07-03:	Noortje	(5),	groep	1

We	wensen	jullie	een	heel	fijne	verjaardag	toe!!

	

Welkom	op	school
Alweer	een	nieuwe	leerling	voor	groep	1:	Noud	van	Welt	wordt

binnenkort	vier	jaar.

Noud	is	het	broertje	van	Sem	en	Thijs.

Een	fijne	tijd	gewenst	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doelschool!

Juf	Marloes	is	met	verlof!
Vorige	week	hebben	we	uitgebreid	afscheid	genomen	van	juf

Marloes.	Over	een	maand	hoopt	zij	moeder	te	worden	en	het

was	tijd	voor	haar	om	met	zwangerschapsverlof	te	gaan.

Zowel	het	schoolteam	als	de	leerlingen	in	groep	7b-8	hebben

juf	Marloes	verrast	met	kaarten	en	geschenken.	

Afgelopen	vrijdag	hebben	haar	leerlingen	voor	allerlei	 lekkere

dingen	gezorgd	voor	een	super	geslaagde	high	tea.

Voor	de	zomervakantie	zullen	we	juf	Marloes	niet	terugzien	als

juf	 maar	 stiekem	 hopen	 we	 dat	 ze	 af	 en	 toe	 eens

langskomt.	 We	 hopen	 dat	 ze	 mag	 genieten	 van	 heerlijke

maanden	met	de	nieuwe	wereldburger.	

We	zijn	heel	blij	dat	het	onderwijs	in	de	hoogste	groep	gewoon

door	kan	gaan	omdat	drie	 juffen,	die	de	kinderen	kennen,	de

taken	 van	 juf	 Marloes	 overnemen.	 Elke	 week	 mogen	 de

kinderen	genieten	van	de	talenten	van	juf	Eleanore,	juf	Leonie

en	juf	Chanou.	Maak	er	samen	een	mooie	tijd	van!!

Schoolschaatsen
Heel	 leuk	dat	we	weer	mogen	schaatsen	 in	het	centrum	van

Zierikzee!	Op	dinsdag	26	februari	mogen	de	kinderen	van	de

groepen	3-5,	van	13.00	-	14.00	uur.	Op	donderdag	28	februari

schaatsen	de	leerlingen	van	6-8,	van	9.00	-	10.00	uur.	Ouders

die	 willen	 helpen	 (rijden/begeleiden)	 kunnen	 dit	 zo	 spoedig

mogelijk	doorgeven.

Alvast	veel	plezier	gewenst!!

Facebook Website

LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs

Schoolnieuwsnr.	11,	11	februari	2019

Studiemiddag	19-02
Op	dinsdagmiddag	19-02	zijn	 de	 kinderen

vanaf	12.00	uur	vrij!	De	juffen	en	meesters

gaan	 die	 middag	 op	 bezoek	 bij	 onze

buurschool	 't	 Kofschip.	 We	 zijn	 met	 elkaar

aan	 het	 nadenken	 over	 hoe	 we	 ons

onderwijs	 kunnen	 verbeteren	 en	 zijn

benieuwd	hoe	deze	school	haar	vernieuwing

in	 gang	 heeft	 gezet.	Na	 het	 bezoekje	 gaan

we	terug	naar	school	om	daar	samen	verder

te	werken,	te	denken	en	plannen	te	maken.

U	hoort	daar	snel	meer	over.	

Activiteitenagenda
11-02:	Juf	Marloes	met	zwangerschapsverlof!

12-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

13-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

14-02:	Open	school,	9.00	uur

15-02:	Juf	Ellen	vrij

18-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Studiemiddag	team,	kinderen	vrij!

20-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

20-02:	Keet	in	de	kerk

21-02:	Zwemmen	groep	5/6

22-02:	Juf	Hanneke	vrij

25-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Schoolschaatsen	3-4a,	4b-5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

28-02:	Schoolschaatsen	6-7a,	7b-8,	9.00	-	10.00	uur

04-03	-	08-03:	Voorjaarsvakantie

11-03:	Kriebelcontrole,	8.30	uur

	

Kind	op	maandag
Kind	op	maandag	is	bij	ons	op	school	de	methode	voor	het	godsdienstonderwijs.	Aan	de	hand

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	7:	In	de	verhalen	van	deze	week	gaat	het	over	mensen	die	verlangen	naar	veiligheid.	De

leerlingen	 van	 Jezus	 komen	 in	 een	 storm	 op	 het	 meer	 tercht.	 Een	 vrouw	 wordt	 betrapt	 op

overspel	en	bij	 Jezus	gebracht	met	de	vraag	of	ze	gestenigd	moet	worden.	 In	beide	situaties

zorgt	Jezus	voor	veiligheid.	Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ook	hijzelf	de	onveiligheid	kent:	Tijdens

het	Loofhuttenfeest	blijkt	dat	zijn	leven	gevaar	loopt.

Week	8:	Een	blinde	man	wordt	genezen;	gelukkig	maar,	zou	 je	zeggen.	Maar	eigenlijk	begint

het	verhaal	dan	pas.	De	omstanders	kunnen	hun	ogen	niet	geloven:	Is	dat	echt	die	blinde	man?

Hoe	kan	het	dan	dat	hij	kan	zien?	Omdat	ze	het	niet	kunnen	begrijpen,	kunnen	ze	het	ook	niet

geloven.	Wie	is	er	eigenlijk	blind	in	dit	verhaal?

Week	10:Jezus	vergelijkt	zichzelf	met	een	herder	en	een	wijnstok.	Hij	wil	voor	mensen	zorgen

en	ze	beschermen.	Hij	hoopt	dat	ze	met	Hem	verbonden	blijven,	zodat	ze	kunnen	groeien.	Want

zoals	een	plant	alleen	kan	groeien	als	hij	verbonden	blijft	met	zijn	wortels,	zo	kunnen	mensen

alleen	groeien	als	ze	verbonden	blijven	met	God.

Download	schoolgids

Op	Valentijnsdag	houden	wij	Open	Ochtend
Aanstaande	donderdag	14	februari	houden	wij	van	9-11	uur	open	ochtend.	Nieuwe	ouders	met

jonge	 kinderen	 zijn	 dan	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	 onze	 school	 te	 bezoeken.	 Er	 vindt	 een

rondleiding	plaats,	er	staan	ouders	van	de	OR	klaar	om	met	de	ouders	te	spreken	en	er	is	ruim

gelegenheid	om	van	alles	te	vragen	en	te	bespreken.

Kent	u	een	gezin	met	 jonge	kinderen?	Elk	kind	heeft	 vandaag	een	 flyer	meegekregen	om	bij

zo'n	jong	gezin	door	de	brievenbus	te	doen.	Helpt	u	ons	om	zoveel	mogelijk	nieuwe	ouders	in

de	school	te	krijgen?	Dat	zou	echt	super	fijn	zijn!!!!

Data	schoolreis	en	schoolkamp
Het	is	nog	wat	vroeg	maar	we	willen	graag	enkele	data	aan	u	doorgeven:	De	kinderen	van

groep	3	-	6	gaan	op	dinsdag	21	mei	op	schoolreis.	De	leerlingen	van	groep	7	&	8	gaan	op	17,

18	en	19	juni	op	schoolkamp.

Schrijft	u	het	even	op	uw	kalender	/	in	uw	agenda?

JW	doet!!!
Op	vrijdag	15	en	zaterdag	16	maart	vindt	de	landelijke	actie	NL	doet	plaats!	We	willen	hier	met

de	 JW	 graag	 aan	mee	 doen	 en	 het	 allerliefste	met	 uw	 hulp.	 Zoals	 u	mogelijk	 weet	 is	 er	 op

vrijdag	15	maart	ook	weer	een	landelijke	stakingsdag	uitgeroepen	voor	het	gehele	onderwijs.

Wij	gaan	op	die	dag	geen	lesgeven,	de	kinderen	zijn	dus	vrij,	maar	met	ons	team	gaan	we	op

het	plein	aan	de	slag.	We	zouden	het	natuurlijk	heel	fijn	vinden	als	u	ons	hierbij	wilt	helpen.	U

mag	 in	 dat	 geval	 uw	 kinderen	 natuurlijk	meebrengen,	 zodat	 zij	 ook	wat	 op	 het	 plein	 kunnen

spelen.	We	horen	graag	wie	kan	en	wil	helpen	op	deze	vrijdag	van	9-13	uur.	Wij	zorgen	voor

koffie,	thee	en	wat	lekkers.	

We	zijn	vooral	op	zoek	naar	wat	sterke	vaders	en	moeders	die	tegels	kunnen	sjouwen.	En	naar

mensen	met	kruiwagens	en	schoppen!!	Ook	gaan	we	met	wat	ouders	een	muurtje	verven	en

ook	wat	leuke	dingen	op	het	schoolplein.	We	gaan	het	stuk	plein	rechts	naast	de	voordeur	(als	u

ervoor	staat)	omtoveren	tot	een	natuurtuin.	De	tegels	die	er	liggen	gaan	weg	en	we	hopen	met

boomschors	 en	boomschijven	een	uitdagende	 speelplek	 voor	 de	 kinderen	 te	 creeren.	Kunt	 u

ons	 helpen	 op	 vrijdag	 15	 maart	 van	 9-13	 uur?	 Graag	 even	 een	 mailtje	 naar

cteronde@radarscholen.nu.		Tot	nu	toe	hebben	we	2	aanmeldingen,	daar	komen	er	hopelijk

nog	heel	wat	bij.	Ook	buurmannen	en	 -	 vrouwen,	opa's	of	 andere	 familieleden	zijn	 van	harte

welkom.	Vele	handen	maken	licht	werk.	Alvast	heel	veel	dank!!!

Ouderklankbord
We	zijn	druk	bezig	met	heel	veel	zaken	op	school	en	vinden	het	belangrijk	om	u	als	ouders	daar

zoveel	mogelijk	bij	te	betrekken.	We	hebben	super	veel	steun	aan	de	ouders	in	de	Ouderraad

en	Medezeggenschapsraad.	Daarnaast	vind	ik	het	heel	fijn	om	informeel	en	ongedwongen	met

u	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	en	te	spreken	over	onze	school.	Wat	vindt	u	fijn?	Wat	gaat

goed?	En	wat	 kan	beter?	Heeft	 u	 ideeën	en	wilt	 u	meepraten?	U	bent	 van	harte	welkom	op

donderdag	28	februari	om	08.30	uur.		

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@jwvddoel.nl	toe	aan	uw	adresboek.



Onze	jarigen
10-02:	Juf	Chanou

13-02:	Emma	(5),	groep	1

15-02:	Rahwa	(7),	groep	3

16-02:	Ermiyas	(12),	groep	8

17-02:	Sem	J.	(8),	groep	4

18-02:	Ilse	(11),	groep	7

18-02:	Demi	S.	(7),	groep	3

19-02:	Yinthe	(10),	groep	6

20-02:	Qaiyenzo	(10),	groep	6																													21-02:	Kevin	(10),	groep	6

21-02:	Thijs	v.W.	(7),	groep	3																															23-02:	Niels	(11),	groep	7					

24-02:	Larissa	(9),	groep	5																																			24-02:	Noud	v.W.	(4),	groep	1

26-02:	meester	Pieter																																											28-02:	Casper	(12),	groep	8																															

03-03:	Silke	(9),	groep	5																																							04-03:	Juf	Ingrid																																													

05-03:	juf	Nazaket																																																07-03:	Noortje	(5),	groep	1

We	wensen	jullie	een	heel	fijne	verjaardag	toe!!

	

Welkom	op	school
Alweer	een	nieuwe	leerling	voor	groep	1:	Noud	van	Welt	wordt

binnenkort	vier	jaar.

Noud	is	het	broertje	van	Sem	en	Thijs.

Een	fijne	tijd	gewenst	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doelschool!

Juf	Marloes	is	met	verlof!
Vorige	week	hebben	we	uitgebreid	afscheid	genomen	van	juf

Marloes.	Over	een	maand	hoopt	zij	moeder	te	worden	en	het

was	tijd	voor	haar	om	met	zwangerschapsverlof	te	gaan.

Zowel	het	schoolteam	als	de	leerlingen	in	groep	7b-8	hebben

juf	Marloes	verrast	met	kaarten	en	geschenken.	

Afgelopen	vrijdag	hebben	haar	leerlingen	voor	allerlei	 lekkere

dingen	gezorgd	voor	een	super	geslaagde	high	tea.

Voor	de	zomervakantie	zullen	we	juf	Marloes	niet	terugzien	als

juf	 maar	 stiekem	 hopen	 we	 dat	 ze	 af	 en	 toe	 eens

langskomt.	 We	 hopen	 dat	 ze	 mag	 genieten	 van	 heerlijke

maanden	met	de	nieuwe	wereldburger.	

We	zijn	heel	blij	dat	het	onderwijs	in	de	hoogste	groep	gewoon

door	kan	gaan	omdat	drie	 juffen,	die	de	kinderen	kennen,	de

taken	 van	 juf	 Marloes	 overnemen.	 Elke	 week	 mogen	 de

kinderen	genieten	van	de	talenten	van	juf	Eleanore,	juf	Leonie

en	juf	Chanou.	Maak	er	samen	een	mooie	tijd	van!!

Schoolschaatsen
Heel	 leuk	dat	we	weer	mogen	schaatsen	 in	het	centrum	van

Zierikzee!	Op	dinsdag	26	februari	mogen	de	kinderen	van	de

groepen	3-5,	van	13.00	-	14.00	uur.	Op	donderdag	28	februari

schaatsen	de	leerlingen	van	6-8,	van	9.00	-	10.00	uur.	Ouders

die	 willen	 helpen	 (rijden/begeleiden)	 kunnen	 dit	 zo	 spoedig

mogelijk	doorgeven.

Alvast	veel	plezier	gewenst!!

Facebook Website

LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs

Schoolnieuwsnr.	11,	11	februari	2019

Studiemiddag	19-02
Op	dinsdagmiddag	19-02	zijn	 de	 kinderen

vanaf	12.00	uur	vrij!	De	juffen	en	meesters

gaan	 die	 middag	 op	 bezoek	 bij	 onze

buurschool	 't	 Kofschip.	 We	 zijn	 met	 elkaar

aan	 het	 nadenken	 over	 hoe	 we	 ons

onderwijs	 kunnen	 verbeteren	 en	 zijn

benieuwd	hoe	deze	school	haar	vernieuwing

in	 gang	 heeft	 gezet.	Na	 het	 bezoekje	 gaan

we	terug	naar	school	om	daar	samen	verder

te	werken,	te	denken	en	plannen	te	maken.

U	hoort	daar	snel	meer	over.	

Activiteitenagenda
11-02:	Juf	Marloes	met	zwangerschapsverlof!

12-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

13-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

14-02:	Open	school,	9.00	uur

15-02:	Juf	Ellen	vrij

18-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Studiemiddag	team,	kinderen	vrij!

20-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

20-02:	Keet	in	de	kerk

21-02:	Zwemmen	groep	5/6

22-02:	Juf	Hanneke	vrij

25-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Schoolschaatsen	3-4a,	4b-5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

28-02:	Schoolschaatsen	6-7a,	7b-8,	9.00	-	10.00	uur

04-03	-	08-03:	Voorjaarsvakantie

11-03:	Kriebelcontrole,	8.30	uur

	

Kind	op	maandag
Kind	op	maandag	is	bij	ons	op	school	de	methode	voor	het	godsdienstonderwijs.	Aan	de	hand

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	7:	In	de	verhalen	van	deze	week	gaat	het	over	mensen	die	verlangen	naar	veiligheid.	De

leerlingen	 van	 Jezus	 komen	 in	 een	 storm	 op	 het	 meer	 tercht.	 Een	 vrouw	 wordt	 betrapt	 op

overspel	en	bij	 Jezus	gebracht	met	de	vraag	of	ze	gestenigd	moet	worden.	 In	beide	situaties

zorgt	Jezus	voor	veiligheid.	Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ook	hijzelf	de	onveiligheid	kent:	Tijdens

het	Loofhuttenfeest	blijkt	dat	zijn	leven	gevaar	loopt.

Week	8:	Een	blinde	man	wordt	genezen;	gelukkig	maar,	zou	 je	zeggen.	Maar	eigenlijk	begint

het	verhaal	dan	pas.	De	omstanders	kunnen	hun	ogen	niet	geloven:	Is	dat	echt	die	blinde	man?

Hoe	kan	het	dan	dat	hij	kan	zien?	Omdat	ze	het	niet	kunnen	begrijpen,	kunnen	ze	het	ook	niet

geloven.	Wie	is	er	eigenlijk	blind	in	dit	verhaal?

Week	10:Jezus	vergelijkt	zichzelf	met	een	herder	en	een	wijnstok.	Hij	wil	voor	mensen	zorgen

en	ze	beschermen.	Hij	hoopt	dat	ze	met	Hem	verbonden	blijven,	zodat	ze	kunnen	groeien.	Want

zoals	een	plant	alleen	kan	groeien	als	hij	verbonden	blijft	met	zijn	wortels,	zo	kunnen	mensen

alleen	groeien	als	ze	verbonden	blijven	met	God.

Download	schoolgids

Op	Valentijnsdag	houden	wij	Open	Ochtend
Aanstaande	donderdag	14	februari	houden	wij	van	9-11	uur	open	ochtend.	Nieuwe	ouders	met

jonge	 kinderen	 zijn	 dan	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	 onze	 school	 te	 bezoeken.	 Er	 vindt	 een

rondleiding	plaats,	er	staan	ouders	van	de	OR	klaar	om	met	de	ouders	te	spreken	en	er	is	ruim

gelegenheid	om	van	alles	te	vragen	en	te	bespreken.

Kent	u	een	gezin	met	 jonge	kinderen?	Elk	kind	heeft	 vandaag	een	 flyer	meegekregen	om	bij

zo'n	jong	gezin	door	de	brievenbus	te	doen.	Helpt	u	ons	om	zoveel	mogelijk	nieuwe	ouders	in

de	school	te	krijgen?	Dat	zou	echt	super	fijn	zijn!!!!

Data	schoolreis	en	schoolkamp
Het	is	nog	wat	vroeg	maar	we	willen	graag	enkele	data	aan	u	doorgeven:	De	kinderen	van

groep	3	-	6	gaan	op	dinsdag	21	mei	op	schoolreis.	De	leerlingen	van	groep	7	&	8	gaan	op	17,

18	en	19	juni	op	schoolkamp.

Schrijft	u	het	even	op	uw	kalender	/	in	uw	agenda?

JW	doet!!!
Op	vrijdag	15	en	zaterdag	16	maart	vindt	de	landelijke	actie	NL	doet	plaats!	We	willen	hier	met

de	 JW	 graag	 aan	mee	 doen	 en	 het	 allerliefste	met	 uw	 hulp.	 Zoals	 u	mogelijk	 weet	 is	 er	 op

vrijdag	15	maart	ook	weer	een	landelijke	stakingsdag	uitgeroepen	voor	het	gehele	onderwijs.

Wij	gaan	op	die	dag	geen	lesgeven,	de	kinderen	zijn	dus	vrij,	maar	met	ons	team	gaan	we	op

het	plein	aan	de	slag.	We	zouden	het	natuurlijk	heel	fijn	vinden	als	u	ons	hierbij	wilt	helpen.	U

mag	 in	 dat	 geval	 uw	 kinderen	 natuurlijk	meebrengen,	 zodat	 zij	 ook	wat	 op	 het	 plein	 kunnen

spelen.	We	horen	graag	wie	kan	en	wil	helpen	op	deze	vrijdag	van	9-13	uur.	Wij	zorgen	voor

koffie,	thee	en	wat	lekkers.	

We	zijn	vooral	op	zoek	naar	wat	sterke	vaders	en	moeders	die	tegels	kunnen	sjouwen.	En	naar

mensen	met	kruiwagens	en	schoppen!!	Ook	gaan	we	met	wat	ouders	een	muurtje	verven	en

ook	wat	leuke	dingen	op	het	schoolplein.	We	gaan	het	stuk	plein	rechts	naast	de	voordeur	(als	u

ervoor	staat)	omtoveren	tot	een	natuurtuin.	De	tegels	die	er	liggen	gaan	weg	en	we	hopen	met

boomschors	 en	boomschijven	een	uitdagende	 speelplek	 voor	 de	 kinderen	 te	 creeren.	Kunt	 u

ons	 helpen	 op	 vrijdag	 15	 maart	 van	 9-13	 uur?	 Graag	 even	 een	 mailtje	 naar

cteronde@radarscholen.nu.		Tot	nu	toe	hebben	we	2	aanmeldingen,	daar	komen	er	hopelijk

nog	heel	wat	bij.	Ook	buurmannen	en	 -	 vrouwen,	opa's	of	 andere	 familieleden	zijn	 van	harte

welkom.	Vele	handen	maken	licht	werk.	Alvast	heel	veel	dank!!!

Ouderklankbord
We	zijn	druk	bezig	met	heel	veel	zaken	op	school	en	vinden	het	belangrijk	om	u	als	ouders	daar

zoveel	mogelijk	bij	te	betrekken.	We	hebben	super	veel	steun	aan	de	ouders	in	de	Ouderraad

en	Medezeggenschapsraad.	Daarnaast	vind	ik	het	heel	fijn	om	informeel	en	ongedwongen	met

u	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	en	te	spreken	over	onze	school.	Wat	vindt	u	fijn?	Wat	gaat

goed?	En	wat	 kan	beter?	Heeft	 u	 ideeën	en	wilt	 u	meepraten?	U	bent	 van	harte	welkom	op

donderdag	28	februari	om	08.30	uur.		

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@jwvddoel.nl	toe	aan	uw	adresboek.



Onze	jarigen
10-02:	Juf	Chanou

13-02:	Emma	(5),	groep	1

15-02:	Rahwa	(7),	groep	3

16-02:	Ermiyas	(12),	groep	8

17-02:	Sem	J.	(8),	groep	4

18-02:	Ilse	(11),	groep	7

18-02:	Demi	S.	(7),	groep	3

19-02:	Yinthe	(10),	groep	6

20-02:	Qaiyenzo	(10),	groep	6																													21-02:	Kevin	(10),	groep	6

21-02:	Thijs	v.W.	(7),	groep	3																															23-02:	Niels	(11),	groep	7					

24-02:	Larissa	(9),	groep	5																																			24-02:	Noud	v.W.	(4),	groep	1

26-02:	meester	Pieter																																											28-02:	Casper	(12),	groep	8																															

03-03:	Silke	(9),	groep	5																																							04-03:	Juf	Ingrid																																													

05-03:	juf	Nazaket																																																07-03:	Noortje	(5),	groep	1

We	wensen	jullie	een	heel	fijne	verjaardag	toe!!

	

Welkom	op	school
Alweer	een	nieuwe	leerling	voor	groep	1:	Noud	van	Welt	wordt

binnenkort	vier	jaar.

Noud	is	het	broertje	van	Sem	en	Thijs.

Een	fijne	tijd	gewenst	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doelschool!

Juf	Marloes	is	met	verlof!
Vorige	week	hebben	we	uitgebreid	afscheid	genomen	van	juf

Marloes.	Over	een	maand	hoopt	zij	moeder	te	worden	en	het

was	tijd	voor	haar	om	met	zwangerschapsverlof	te	gaan.

Zowel	het	schoolteam	als	de	leerlingen	in	groep	7b-8	hebben

juf	Marloes	verrast	met	kaarten	en	geschenken.	

Afgelopen	vrijdag	hebben	haar	leerlingen	voor	allerlei	 lekkere

dingen	gezorgd	voor	een	super	geslaagde	high	tea.

Voor	de	zomervakantie	zullen	we	juf	Marloes	niet	terugzien	als

juf	 maar	 stiekem	 hopen	 we	 dat	 ze	 af	 en	 toe	 eens

langskomt.	 We	 hopen	 dat	 ze	 mag	 genieten	 van	 heerlijke

maanden	met	de	nieuwe	wereldburger.	

We	zijn	heel	blij	dat	het	onderwijs	in	de	hoogste	groep	gewoon

door	kan	gaan	omdat	drie	 juffen,	die	de	kinderen	kennen,	de

taken	 van	 juf	 Marloes	 overnemen.	 Elke	 week	 mogen	 de

kinderen	genieten	van	de	talenten	van	juf	Eleanore,	juf	Leonie

en	juf	Chanou.	Maak	er	samen	een	mooie	tijd	van!!

Schoolschaatsen
Heel	 leuk	dat	we	weer	mogen	schaatsen	 in	het	centrum	van

Zierikzee!	Op	dinsdag	26	februari	mogen	de	kinderen	van	de

groepen	3-5,	van	13.00	-	14.00	uur.	Op	donderdag	28	februari

schaatsen	de	leerlingen	van	6-8,	van	9.00	-	10.00	uur.	Ouders

die	 willen	 helpen	 (rijden/begeleiden)	 kunnen	 dit	 zo	 spoedig

mogelijk	doorgeven.

Alvast	veel	plezier	gewenst!!

Facebook Website

LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs

Schoolnieuwsnr.	11,	11	februari	2019

Studiemiddag	19-02
Op	dinsdagmiddag	19-02	zijn	 de	 kinderen

vanaf	12.00	uur	vrij!	De	juffen	en	meesters

gaan	 die	 middag	 op	 bezoek	 bij	 onze

buurschool	 't	 Kofschip.	 We	 zijn	 met	 elkaar

aan	 het	 nadenken	 over	 hoe	 we	 ons

onderwijs	 kunnen	 verbeteren	 en	 zijn

benieuwd	hoe	deze	school	haar	vernieuwing

in	 gang	 heeft	 gezet.	Na	 het	 bezoekje	 gaan

we	terug	naar	school	om	daar	samen	verder

te	werken,	te	denken	en	plannen	te	maken.

U	hoort	daar	snel	meer	over.	

Activiteitenagenda
11-02:	Juf	Marloes	met	zwangerschapsverlof!

12-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

13-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

14-02:	Open	school,	9.00	uur

15-02:	Juf	Ellen	vrij

18-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Studiemiddag	team,	kinderen	vrij!

20-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

20-02:	Keet	in	de	kerk

21-02:	Zwemmen	groep	5/6

22-02:	Juf	Hanneke	vrij

25-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Schoolschaatsen	3-4a,	4b-5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

28-02:	Schoolschaatsen	6-7a,	7b-8,	9.00	-	10.00	uur

04-03	-	08-03:	Voorjaarsvakantie

11-03:	Kriebelcontrole,	8.30	uur

	

Kind	op	maandag
Kind	op	maandag	is	bij	ons	op	school	de	methode	voor	het	godsdienstonderwijs.	Aan	de	hand

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	7:	In	de	verhalen	van	deze	week	gaat	het	over	mensen	die	verlangen	naar	veiligheid.	De

leerlingen	 van	 Jezus	 komen	 in	 een	 storm	 op	 het	 meer	 tercht.	 Een	 vrouw	 wordt	 betrapt	 op

overspel	en	bij	 Jezus	gebracht	met	de	vraag	of	ze	gestenigd	moet	worden.	 In	beide	situaties

zorgt	Jezus	voor	veiligheid.	Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ook	hijzelf	de	onveiligheid	kent:	Tijdens

het	Loofhuttenfeest	blijkt	dat	zijn	leven	gevaar	loopt.

Week	8:	Een	blinde	man	wordt	genezen;	gelukkig	maar,	zou	 je	zeggen.	Maar	eigenlijk	begint

het	verhaal	dan	pas.	De	omstanders	kunnen	hun	ogen	niet	geloven:	Is	dat	echt	die	blinde	man?

Hoe	kan	het	dan	dat	hij	kan	zien?	Omdat	ze	het	niet	kunnen	begrijpen,	kunnen	ze	het	ook	niet

geloven.	Wie	is	er	eigenlijk	blind	in	dit	verhaal?

Week	10:Jezus	vergelijkt	zichzelf	met	een	herder	en	een	wijnstok.	Hij	wil	voor	mensen	zorgen

en	ze	beschermen.	Hij	hoopt	dat	ze	met	Hem	verbonden	blijven,	zodat	ze	kunnen	groeien.	Want

zoals	een	plant	alleen	kan	groeien	als	hij	verbonden	blijft	met	zijn	wortels,	zo	kunnen	mensen

alleen	groeien	als	ze	verbonden	blijven	met	God.

Download	schoolgids

Op	Valentijnsdag	houden	wij	Open	Ochtend
Aanstaande	donderdag	14	februari	houden	wij	van	9-11	uur	open	ochtend.	Nieuwe	ouders	met

jonge	 kinderen	 zijn	 dan	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	 onze	 school	 te	 bezoeken.	 Er	 vindt	 een

rondleiding	plaats,	er	staan	ouders	van	de	OR	klaar	om	met	de	ouders	te	spreken	en	er	is	ruim

gelegenheid	om	van	alles	te	vragen	en	te	bespreken.

Kent	u	een	gezin	met	 jonge	kinderen?	Elk	kind	heeft	 vandaag	een	 flyer	meegekregen	om	bij

zo'n	jong	gezin	door	de	brievenbus	te	doen.	Helpt	u	ons	om	zoveel	mogelijk	nieuwe	ouders	in

de	school	te	krijgen?	Dat	zou	echt	super	fijn	zijn!!!!

Data	schoolreis	en	schoolkamp
Het	is	nog	wat	vroeg	maar	we	willen	graag	enkele	data	aan	u	doorgeven:	De	kinderen	van

groep	3	-	6	gaan	op	dinsdag	21	mei	op	schoolreis.	De	leerlingen	van	groep	7	&	8	gaan	op	17,

18	en	19	juni	op	schoolkamp.

Schrijft	u	het	even	op	uw	kalender	/	in	uw	agenda?

JW	doet!!!
Op	vrijdag	15	en	zaterdag	16	maart	vindt	de	landelijke	actie	NL	doet	plaats!	We	willen	hier	met

de	 JW	 graag	 aan	mee	 doen	 en	 het	 allerliefste	met	 uw	 hulp.	 Zoals	 u	mogelijk	 weet	 is	 er	 op

vrijdag	15	maart	ook	weer	een	landelijke	stakingsdag	uitgeroepen	voor	het	gehele	onderwijs.

Wij	gaan	op	die	dag	geen	lesgeven,	de	kinderen	zijn	dus	vrij,	maar	met	ons	team	gaan	we	op

het	plein	aan	de	slag.	We	zouden	het	natuurlijk	heel	fijn	vinden	als	u	ons	hierbij	wilt	helpen.	U

mag	 in	 dat	 geval	 uw	 kinderen	 natuurlijk	meebrengen,	 zodat	 zij	 ook	wat	 op	 het	 plein	 kunnen

spelen.	We	horen	graag	wie	kan	en	wil	helpen	op	deze	vrijdag	van	9-13	uur.	Wij	zorgen	voor

koffie,	thee	en	wat	lekkers.	

We	zijn	vooral	op	zoek	naar	wat	sterke	vaders	en	moeders	die	tegels	kunnen	sjouwen.	En	naar

mensen	met	kruiwagens	en	schoppen!!	Ook	gaan	we	met	wat	ouders	een	muurtje	verven	en

ook	wat	leuke	dingen	op	het	schoolplein.	We	gaan	het	stuk	plein	rechts	naast	de	voordeur	(als	u

ervoor	staat)	omtoveren	tot	een	natuurtuin.	De	tegels	die	er	liggen	gaan	weg	en	we	hopen	met

boomschors	 en	boomschijven	een	uitdagende	 speelplek	 voor	 de	 kinderen	 te	 creeren.	Kunt	 u

ons	 helpen	 op	 vrijdag	 15	 maart	 van	 9-13	 uur?	 Graag	 even	 een	 mailtje	 naar

cteronde@radarscholen.nu.		Tot	nu	toe	hebben	we	2	aanmeldingen,	daar	komen	er	hopelijk

nog	heel	wat	bij.	Ook	buurmannen	en	 -	 vrouwen,	opa's	of	 andere	 familieleden	zijn	 van	harte

welkom.	Vele	handen	maken	licht	werk.	Alvast	heel	veel	dank!!!

Ouderklankbord
We	zijn	druk	bezig	met	heel	veel	zaken	op	school	en	vinden	het	belangrijk	om	u	als	ouders	daar

zoveel	mogelijk	bij	te	betrekken.	We	hebben	super	veel	steun	aan	de	ouders	in	de	Ouderraad

en	Medezeggenschapsraad.	Daarnaast	vind	ik	het	heel	fijn	om	informeel	en	ongedwongen	met

u	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	en	te	spreken	over	onze	school.	Wat	vindt	u	fijn?	Wat	gaat

goed?	En	wat	 kan	beter?	Heeft	 u	 ideeën	en	wilt	 u	meepraten?	U	bent	 van	harte	welkom	op

donderdag	28	februari	om	08.30	uur.		

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@jwvddoel.nl	toe	aan	uw	adresboek.



Onze	jarigen
10-02:	Juf	Chanou

13-02:	Emma	(5),	groep	1

15-02:	Rahwa	(7),	groep	3

16-02:	Ermiyas	(12),	groep	8

17-02:	Sem	J.	(8),	groep	4

18-02:	Ilse	(11),	groep	7

18-02:	Demi	S.	(7),	groep	3

19-02:	Yinthe	(10),	groep	6

20-02:	Qaiyenzo	(10),	groep	6																													21-02:	Kevin	(10),	groep	6

21-02:	Thijs	v.W.	(7),	groep	3																															23-02:	Niels	(11),	groep	7					

24-02:	Larissa	(9),	groep	5																																			24-02:	Noud	v.W.	(4),	groep	1

26-02:	meester	Pieter																																											28-02:	Casper	(12),	groep	8																															

03-03:	Silke	(9),	groep	5																																							04-03:	Juf	Ingrid																																													

05-03:	juf	Nazaket																																																07-03:	Noortje	(5),	groep	1

We	wensen	jullie	een	heel	fijne	verjaardag	toe!!

	

Welkom	op	school
Alweer	een	nieuwe	leerling	voor	groep	1:	Noud	van	Welt	wordt

binnenkort	vier	jaar.

Noud	is	het	broertje	van	Sem	en	Thijs.

Een	fijne	tijd	gewenst	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doelschool!

Juf	Marloes	is	met	verlof!
Vorige	week	hebben	we	uitgebreid	afscheid	genomen	van	juf

Marloes.	Over	een	maand	hoopt	zij	moeder	te	worden	en	het

was	tijd	voor	haar	om	met	zwangerschapsverlof	te	gaan.

Zowel	het	schoolteam	als	de	leerlingen	in	groep	7b-8	hebben

juf	Marloes	verrast	met	kaarten	en	geschenken.	

Afgelopen	vrijdag	hebben	haar	leerlingen	voor	allerlei	 lekkere

dingen	gezorgd	voor	een	super	geslaagde	high	tea.

Voor	de	zomervakantie	zullen	we	juf	Marloes	niet	terugzien	als

juf	 maar	 stiekem	 hopen	 we	 dat	 ze	 af	 en	 toe	 eens

langskomt.	 We	 hopen	 dat	 ze	 mag	 genieten	 van	 heerlijke

maanden	met	de	nieuwe	wereldburger.	

We	zijn	heel	blij	dat	het	onderwijs	in	de	hoogste	groep	gewoon

door	kan	gaan	omdat	drie	 juffen,	die	de	kinderen	kennen,	de

taken	 van	 juf	 Marloes	 overnemen.	 Elke	 week	 mogen	 de

kinderen	genieten	van	de	talenten	van	juf	Eleanore,	juf	Leonie

en	juf	Chanou.	Maak	er	samen	een	mooie	tijd	van!!

Schoolschaatsen
Heel	 leuk	dat	we	weer	mogen	schaatsen	 in	het	centrum	van

Zierikzee!	Op	dinsdag	26	februari	mogen	de	kinderen	van	de

groepen	3-5,	van	13.00	-	14.00	uur.	Op	donderdag	28	februari

schaatsen	de	leerlingen	van	6-8,	van	9.00	-	10.00	uur.	Ouders

die	 willen	 helpen	 (rijden/begeleiden)	 kunnen	 dit	 zo	 spoedig

mogelijk	doorgeven.

Alvast	veel	plezier	gewenst!!

Facebook Website

LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs

Schoolnieuwsnr.	11,	11	februari	2019

Studiemiddag	19-02
Op	dinsdagmiddag	19-02	zijn	 de	 kinderen

vanaf	12.00	uur	vrij!	De	juffen	en	meesters

gaan	 die	 middag	 op	 bezoek	 bij	 onze

buurschool	 't	 Kofschip.	 We	 zijn	 met	 elkaar

aan	 het	 nadenken	 over	 hoe	 we	 ons

onderwijs	 kunnen	 verbeteren	 en	 zijn

benieuwd	hoe	deze	school	haar	vernieuwing

in	 gang	 heeft	 gezet.	Na	 het	 bezoekje	 gaan

we	terug	naar	school	om	daar	samen	verder

te	werken,	te	denken	en	plannen	te	maken.

U	hoort	daar	snel	meer	over.	

Activiteitenagenda
11-02:	Juf	Marloes	met	zwangerschapsverlof!

12-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

13-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

14-02:	Open	school,	9.00	uur

15-02:	Juf	Ellen	vrij

18-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

19-02:	Studiemiddag	team,	kinderen	vrij!

20-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

20-02:	Keet	in	de	kerk

21-02:	Zwemmen	groep	5/6

22-02:	Juf	Hanneke	vrij

25-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Juf	Caroline	geeft	les	in	groep	4b/5

26-02:	Schoolschaatsen	3-4a,	4b-5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Juf	Chanou	geeft	les	in	groep	4b/5

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

28-02:	Schoolschaatsen	6-7a,	7b-8,	9.00	-	10.00	uur

04-03	-	08-03:	Voorjaarsvakantie

11-03:	Kriebelcontrole,	8.30	uur

	

Kind	op	maandag
Kind	op	maandag	is	bij	ons	op	school	de	methode	voor	het	godsdienstonderwijs.	Aan	de	hand

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	7:	In	de	verhalen	van	deze	week	gaat	het	over	mensen	die	verlangen	naar	veiligheid.	De

leerlingen	 van	 Jezus	 komen	 in	 een	 storm	 op	 het	 meer	 tercht.	 Een	 vrouw	 wordt	 betrapt	 op

overspel	en	bij	 Jezus	gebracht	met	de	vraag	of	ze	gestenigd	moet	worden.	 In	beide	situaties

zorgt	Jezus	voor	veiligheid.	Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ook	hijzelf	de	onveiligheid	kent:	Tijdens

het	Loofhuttenfeest	blijkt	dat	zijn	leven	gevaar	loopt.

Week	8:	Een	blinde	man	wordt	genezen;	gelukkig	maar,	zou	 je	zeggen.	Maar	eigenlijk	begint

het	verhaal	dan	pas.	De	omstanders	kunnen	hun	ogen	niet	geloven:	Is	dat	echt	die	blinde	man?

Hoe	kan	het	dan	dat	hij	kan	zien?	Omdat	ze	het	niet	kunnen	begrijpen,	kunnen	ze	het	ook	niet

geloven.	Wie	is	er	eigenlijk	blind	in	dit	verhaal?

Week	10:Jezus	vergelijkt	zichzelf	met	een	herder	en	een	wijnstok.	Hij	wil	voor	mensen	zorgen

en	ze	beschermen.	Hij	hoopt	dat	ze	met	Hem	verbonden	blijven,	zodat	ze	kunnen	groeien.	Want

zoals	een	plant	alleen	kan	groeien	als	hij	verbonden	blijft	met	zijn	wortels,	zo	kunnen	mensen

alleen	groeien	als	ze	verbonden	blijven	met	God.

Download	schoolgids

Op	Valentijnsdag	houden	wij	Open	Ochtend
Aanstaande	donderdag	14	februari	houden	wij	van	9-11	uur	open	ochtend.	Nieuwe	ouders	met

jonge	 kinderen	 zijn	 dan	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	 onze	 school	 te	 bezoeken.	 Er	 vindt	 een

rondleiding	plaats,	er	staan	ouders	van	de	OR	klaar	om	met	de	ouders	te	spreken	en	er	is	ruim

gelegenheid	om	van	alles	te	vragen	en	te	bespreken.

Kent	u	een	gezin	met	 jonge	kinderen?	Elk	kind	heeft	 vandaag	een	 flyer	meegekregen	om	bij

zo'n	jong	gezin	door	de	brievenbus	te	doen.	Helpt	u	ons	om	zoveel	mogelijk	nieuwe	ouders	in

de	school	te	krijgen?	Dat	zou	echt	super	fijn	zijn!!!!

Data	schoolreis	en	schoolkamp
Het	is	nog	wat	vroeg	maar	we	willen	graag	enkele	data	aan	u	doorgeven:	De	kinderen	van

groep	3	-	6	gaan	op	dinsdag	21	mei	op	schoolreis.	De	leerlingen	van	groep	7	&	8	gaan	op	17,

18	en	19	juni	op	schoolkamp.

Schrijft	u	het	even	op	uw	kalender	/	in	uw	agenda?

JW	doet!!!
Op	vrijdag	15	en	zaterdag	16	maart	vindt	de	landelijke	actie	NL	doet	plaats!	We	willen	hier	met

de	 JW	 graag	 aan	mee	 doen	 en	 het	 allerliefste	met	 uw	 hulp.	 Zoals	 u	mogelijk	 weet	 is	 er	 op

vrijdag	15	maart	ook	weer	een	landelijke	stakingsdag	uitgeroepen	voor	het	gehele	onderwijs.

Wij	gaan	op	die	dag	geen	lesgeven,	de	kinderen	zijn	dus	vrij,	maar	met	ons	team	gaan	we	op

het	plein	aan	de	slag.	We	zouden	het	natuurlijk	heel	fijn	vinden	als	u	ons	hierbij	wilt	helpen.	U

mag	 in	 dat	 geval	 uw	 kinderen	 natuurlijk	meebrengen,	 zodat	 zij	 ook	wat	 op	 het	 plein	 kunnen

spelen.	We	horen	graag	wie	kan	en	wil	helpen	op	deze	vrijdag	van	9-13	uur.	Wij	zorgen	voor

koffie,	thee	en	wat	lekkers.	

We	zijn	vooral	op	zoek	naar	wat	sterke	vaders	en	moeders	die	tegels	kunnen	sjouwen.	En	naar

mensen	met	kruiwagens	en	schoppen!!	Ook	gaan	we	met	wat	ouders	een	muurtje	verven	en

ook	wat	leuke	dingen	op	het	schoolplein.	We	gaan	het	stuk	plein	rechts	naast	de	voordeur	(als	u

ervoor	staat)	omtoveren	tot	een	natuurtuin.	De	tegels	die	er	liggen	gaan	weg	en	we	hopen	met

boomschors	 en	boomschijven	een	uitdagende	 speelplek	 voor	 de	 kinderen	 te	 creeren.	Kunt	 u

ons	 helpen	 op	 vrijdag	 15	 maart	 van	 9-13	 uur?	 Graag	 even	 een	 mailtje	 naar

cteronde@radarscholen.nu.		Tot	nu	toe	hebben	we	2	aanmeldingen,	daar	komen	er	hopelijk

nog	heel	wat	bij.	Ook	buurmannen	en	 -	 vrouwen,	opa's	of	 andere	 familieleden	zijn	 van	harte

welkom.	Vele	handen	maken	licht	werk.	Alvast	heel	veel	dank!!!

Ouderklankbord
We	zijn	druk	bezig	met	heel	veel	zaken	op	school	en	vinden	het	belangrijk	om	u	als	ouders	daar

zoveel	mogelijk	bij	te	betrekken.	We	hebben	super	veel	steun	aan	de	ouders	in	de	Ouderraad

en	Medezeggenschapsraad.	Daarnaast	vind	ik	het	heel	fijn	om	informeel	en	ongedwongen	met

u	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	en	te	spreken	over	onze	school.	Wat	vindt	u	fijn?	Wat	gaat

goed?	En	wat	 kan	beter?	Heeft	 u	 ideeën	en	wilt	 u	meepraten?	U	bent	 van	harte	welkom	op

donderdag	28	februari	om	08.30	uur.		

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@jwvddoel.nl	toe	aan	uw	adresboek.


