LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Schoolnieuwsnr. 9, 14 januari 2019

Identiteit
Beste ouders en verzorgers,
Vanmiddag hebben we in een teammoment
met elkaar gesproken over identiteit. Waar
staan wij als Jan Wouter-school voor? Hoe
willen wij met onze leerlingen spreken over
het geloof?
De mooie Kerstviering die we in december
met elkaar mochten meemaken, staat
daarvoor bij mij symbool.
Met elkaar een feestje vieren op bijzondere
wijze. Samen vierden we het feest van de
geboorte van Jezus. Daar worden we blij
van. Al die mooie en blije kinderen, de oude
liederen, het kerstverhaal in woord en beeld,
de gezelligheid na afloop... dat is wat de Jan
Wouterschool is! Dank u wel daarvoor!

Activiteitenagenda
16-01 & 17-01: Juf Cindy studiedag
17-01: Schoolpleincommissie
18-01: Juf Marieke studiedag, juf Cora geeft les in gr. 4-5
18-01: Juf Ellen vrij, juf Chanou geeft les in gr. 1-2
21-01 & 22-01: Tweedaagse (adjunct-)directeuren Radar
24-01: Pyjamadag, voorleesactie, zwemles groep 5 & 6
25-01: Juf Hanneke vrij, juf Ingrid geeft les aan gr. 3-4

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 3: Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over
hem vertelt. Maar hoe begin je zo'n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes
denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte.
Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.
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Week 3: Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over
hem vertelt. Maar hoe begin je zo'n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes
denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte.
Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.
Week 4: Deze week ontmoeten we mensen die 'de dag van hu leven' beleven. Een paar
mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen
opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt,
lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog!

Aan het begin van een
nieuw jaar willen we u en
jullie veel geluk en
gezondheid toewensen!

Download schoolgids

Onze jarigen
11-01: Juf Eleonore
14-01: Romy Driessen (4), groep 1
15-01: juf Esmeralda
16-01: Fithawi Tesfamariam (9), groep 5
17-01: Donovan Lauffer (10), groep 6
17-01: Bruk Afewerki Fitwie (5), groep 1
17-01: Sennay Afewerki Fitwie (5), groep 1
19-01: Ymre van der Sluis (4), groep 1
20-01: Moya de Knecht (9), groep 5
21-01: Liv Willemse (4), groep 1
24-01: Bram van Ruiven (5), groep 1

Schooldamkampioenschap

Op
woensdag
12
december
werd
het
schooldamkampioenschap
van
Schouwen-Duiveland
gehouden. De Ds. J. Bogermanschool uit Oosterland was
bijzonder succesvol, maar ook De Morgenster deed het
goed. Welpen, t/m groep 6 - Eindstand met wedstrijdpunten en
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bijzonder succesvol, maar ook De Morgenster deed het
goed. Welpen, t/m groep 6 - Eindstand met wedstrijdpunten en
bordpunten: 1. De Morgenster 1, Kerkwerve-7/27, 2. Ds.
J.
Bogermanschool
1,
Oosterland-7/24,
3.
Ds.
J. Bogermanschool 2- 5,20, 4. De Meerpaal, Bruinisse4/17, 5. De Morgenster 2, 4/17, 6. Jan Wouter v/d Doelschool, Zierikzee- 3/15. Alle kinderen die
meededen, bedankt voor jullie inzet! De dammiddag is zeer sportief verlopen. Ook leuk dat er
veel supporters waren. Ouders en leerkrachten leefden duidelijk mee met de jonge dammers!

Kerst 2018

We blikken nog even terug op de laatste schoolweek van
2018. We mochten het Kerstfeest vieren in een volle
Thomaskerk. Fijn om met zoveel kinderen, ouders,
grootouders, broers en zussen samen te zijn. We mochten de
goede Boodschap van het Kerstfeest horen van meester
Pieter. Het kerst-kinderkoor zong prachtige liederen, elke
groep liet van zich horen, er werd gedeclameerd, gebeden en
er was samenzang, begeleid door meester Clemens aan het
orgel. Juf Cindy sloot de viering af en wenste iedereen goede dagen toe. Dank aan allen die de
viering hebben voorbereid! De collecte voor de vrienden van juf Marloes die naar HaÏti gaat
heeft het mooie bedrag van € 213,08 opgeleverd! Dank aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen!
Geweldig dat we een ouderraad hebben die alles zo goed heeft voorbereid; de versiering in de
kerk, de catering na afloop, het opruimen daarna! Een dag later was de ouderraad opnieuw op
school, nu voor het maken van kerststukjes en het opruimen van alle versiering. Heel veel dank
voor alles! Tenslotte bedanken we 'Bloempje Sluis' voor de sponsoring van de oase! Heel fijn!
De witte bakjes van de kerststukjes mogen terug naar school!

Welkom op school!

Hierboven hebt u het al kunnen lezen; Eén meisje wordt
vandaag vier jaar en twee kinderen hopen zeer binnenkort
vier te worden. We feliciteren Romy Driessen, Ymre van der
Sluis en Liv Willemse en we hopen dat ze een fijne tijd zullen
hebben op onze Jan Wouter van den Doelschool!

Afscheid
Helaas moesten we afscheid nemen van Shani Sewmanal uit groep 5. Ze is in de kerstvakantie
verhuisd naar Ridderkerk. We hopen dat ze een goede tijd tegemoet gaat op haar nieuwe
school! Hier zullen we haar missen!!

Werkdagen en taken juf Leonie

Gezellig zo samen, die twee juffen in een kamertje. Vorige
week is juf Leonie op de Jan Wouter begonnen. Voor veel
mensen een beetje een vertrouwd gezicht, omdat de juf
vroeger zelf ook op de Jan Wouter heeft gezeten. Juf Leonie
werkt de eerste weken in ieder geval op maandag, woensdag
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Gezellig zo samen, die twee juffen in een kamertje. Vorige
week is juf Leonie op de Jan Wouter begonnen. Voor veel
mensen een beetje een vertrouwd gezicht, omdat de juf
vroeger zelf ook op de Jan Wouter heeft gezeten. Juf Leonie
werkt de eerste weken in ieder geval op maandag, woensdag
en donderdag en begint a.s. maandag met lesgeven aan
groep 7-8. De andere dagen zal zij juf Cindy ondersteunen en
allerhande schooltaken voor haar rekening nemen.

Pyjama - onesie - voorleesdag

Op woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen.
We vinden het leuk om hier als leesschool aan mee te doen
en combineren dit met een intiatief van de leerlingenraad. Op
donderdag 24 januari mogen de leerlingen in hun pyjama /
onesie naar school komen. Na de eerste pauze gaan de
bovenbouwleerlingen een boekje voorlezen aan de
onderbouwleerlingen, natuurlijk in hun pyjama. Voor de leerlingen van groep 5-6, die 's middags
zwemmen hebben, is het natuurlijk prima als zij andere kleding meenemen om aan te doen als
zij naar het zwembad fietsen.

Adviesgesprekken groep 8
Komende weken vinden de adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs tussen leerlingen
van groep 8, hun ouders en de leerkracht plaats. Dit zijn altijd bijzondere gesprekken waarbij
goed gekeken wordt welk soort vervolgonderwijs voor elke leerling het meest geschikt is. We
kijken met het hele team naar de onderwijsresultaten, naar werkhouding, naar ontwikkeling door
de jaren heen, naar de wensen en capaciteiten van het kind en komen zo tot een gefundeerd
advies. Alle leerlingen hebben in november al in een eerder gesprek met juf Marloes een
voorlopig advies ontvangen en weten dus al een beetje wat ze ongeveer kunnen verwachten.

Vervanging
U leest het vast ook overal in de media, dat het steeds lastiger wordt om vervanging te vinden in
het onderwijs. Gelukkig lukt het op onze school nog steeds redelijk goed en hebben we nog
geen groepen naar huis hoeven te sturen. We zijn erg blij met de vervangers die we al op onze
school hebben gehad en die ons ontzettend hebben geholpen. We zijn op dit moment druk
bezig om de vervanging voor juf Marloes rond te krijgen. De ouders van de leerlingen uit groep
7-8 horen hier binnenkort meer over. Vandaag heeft deze groep op bijzondere wijze afscheid
genomen van juf Eleanore. Zij verving het studieverlof van juf Marloes op maandag. Juf Leonie
(onze nieuwe adjunct-directeur) gaat vanaf volgende week 1 dag in de week in deze groep
lesgeven. Dat zal in ieder geval de eerste weken op maandag zijn.
Gelukkig gaat het met meester Pieter ook steeds beter, zodat juf Chanou wat minder vaak in
groep 6-7 te zien zal zijn. U hoort snel meer, zodra alles rond is.

Schoolfoto's
Beste ouders en verzorgers,
Net na de grote schoolvakantie heb ik schoolfoto's van u kinderen mogen maken. Heeft u deze
foto's nog niet gezien/besteld? Ze zijn nog steeds online te bekijken/bestellen en worden nadat
u besteld heeft binnen twee tot vijf werkdagen aan u thuisgestuurd. Schoolfoto's zijn nog
beschikbaar tot 31 januari 2019! Om ze te kunnen bekijken heeft u destijds via school een
brief van mij met uitleg en inloggegevens ontvangen. Bent u betreffende brief kwijt of denkt u
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foto's nog niet gezien/besteld? Ze zijn nog steeds online te bekijken/bestellen en worden nadat
u besteld heeft binnen twee tot vijf werkdagen aan u thuisgestuurd. Schoolfoto's zijn nog
beschikbaar tot 31 januari 2019! Om ze te kunnen bekijken heeft u destijds via school een
brief van mij met uitleg en inloggegevens ontvangen. Bent u betreffende brief kwijt of denkt u
hem niet ontvangen te hebben en wilt u toch de foto's bekijken, dan kunt u de inloggegevens
opnieuw aanvragen. Klik hier en vul het formuliertje in. U ontvangt dan per omgaande een email met de inloggegevens. Ook de codes van eerdere schooljaren zijn hier op te vragen.
Niet op de foto geweest? Is uw kind om een bepaalde reden niet op de schoolfoto geweest,
dan kan dat als nog! U kunt dan een afspraak maken in mijn studio in Wolphaartsdijk voor een 
gratis "vijf minuten" fotoshoot. U kunt niet online betalen? Het kan zijn dat u niet de
mogelijkheid heeft om uw bestelling online te betalen. Hoe kunt u dan toch uw foto's ontvangen?
Wanneer u de bestelling geplaatst heeft krijgt u een email met ons rekeningnummer. U maakt
het bestelbedrag over. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch bij uw bank of met een betaalkaart.
Zodra wij het bedrag van uw bestelling ontvangen hebben wordt deze per omgaande gemaakt
en verzonden. Heeft u andere wensen? Bel of e-mail me. Alvast hartelijk dank voor uw
bestelling. Met vriendelijke groet, Eric Konings Fotografie

De volgende Leeswijzer van de Jan Wouter
verschijnt op 28 januari 2019
.

Facebook

Website

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.

