
Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.



Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.



Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.



Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.



Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.



Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.



Beste	 ouders	 van	 de	 Jan

Wouter,

Wat	 is	 de	 school	 mooi	 en	 sfeervol

ingericht.	Elke	ochtend	houden	we	zoveel

mogelijk	de	grote	lampen	uit	en	genieten

we	 van	 de	 gezelligheid	 van	 de

kerstlichtjes,	 de	 mooie	 bomen	 en	 de

sterren.

Veel	 dank	 aan	 de	 ouders	 van	 de

Ouderraad	 die	 hier	 een	 hele	 avond	mee

bezig	zijn	geweest.

Wat	 een	 mooie	 voorbereiding	 op	 het

kerstfeest	 dat	 we	 volgende	 week	 in	 de

kerk	mogen	vieren.

Voor	 nu	 wens	 ik	 u	 alvast	 hele	 fijne

feestdagen	en	een	gezegd	nieuwjjaar	toe.

Met	groet,	Cindy	

Onze	jarigen

15-12:	Thijs	Jans	(10),	groep	6

19-12:	mijnheer	Cor

20-12:	Davy	Lensen	(11),	groep	8

21-12:	Noor	van	Heukelom	(11),	groep	6

21:12:	juf	Hanneke

01-01:	Loura	Khalil	(7),	groep	3

01-01:	Stewie	van	Herp	(7),	groep	3

05-01:	Wendela	van	Ruiven	(12),	groep	7

09-01:	Amanuel	Afewerki	Fitwie	(9),	groep	4	

12-01:	Iza	Hamelink	(6),	groep	3

Van	harte	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Adjunct/directeur
Mijn	 naam	 is	 Leonie	 Boot,	 ik	 ben	 getrouwd	 met	 Arjan	 en

samen	hebben	wij	een	prachtige	dochter	(Qing	May,	6	jaar)	en

zoon	(Chen,	3	 jaar).	 Ik	ben	geboren	en	getogen	 in	Zierikzee,

maar	voor	studie	en	werk	ruim	18	jaar	woonachtig	geweest	in

Rotterdam	 en	 Leiden.	 Inmiddels	 wonen	 we	 weer	 op

Schouwen,	in	Burgh-Haamstede.	Sinds	2001	ben	ik	werkzaam

in	 het	 onderwijs.	 Ik	 heb	 gewerkt	 als	 leerkracht,	 intern

begeleider,	adjunct-directeur	en	onderwijsadviseur.	

Vanaf	 het	 moment	 dat	 mijn	 man	 en	 ik	 besloten	 terug	 te

gaan	 naar	 Zeeland,	 hoopte	 ik	 nog	 eens	 een	 baan	 te	 vinden

als	 adjunct-directeur	 en/of	 leerkracht	 op	 Schouwen-

Duiveland.	 En	 een	 baan	 op	 één	 van	 de	 Radarscholen	 zou

helemaal	mooi	zijn.	Ik	zat	zelf	als	kind	op	de	Jan	Wouter	van

den	Doelschool,	een	periode	in	mijn	leven	waarop	ik	met	veel

plezier	 	 terugkijk.	Onze	dochter	zit	op	Radarschool	Onder	de

Wieken	en	 tot	 voor	 kort	was	 ik	 (G)MR-lid	 van	 de	Radarscholen.	U	 begrijpt	 dat	 ik,	 toen	 ik	 de

vacature	 ‘adjunct-directeur	 en	 leerkracht	 op	 de	 Jan	Wouter	 van	 den	 Doelschool’	 voorbij	 zag

komen,	meteen	gesolliciteerd	heb.	Ik	ben	blij	dat	ik	ben	aangenomen	en	deze	taken	mag	gaan

vervullen.	Ieder	kind	heeft	recht	op	goed	onderwijs	en	een	fijne	bassischoolperiode	waarin	het

krijgt	 wat	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Een	 goede	 samenwerking	 tussen	 kind,	 ouder,	 leerkracht	 en	 het

team,	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang	 en	 hier	 hecht	 ik	 veel	 waarde	 aan.	 Ik	 verheug	 me	 op

deze	samenwerking	en	hoop	van	harte	na	de	kerstvakantie	nader	kennis	met	u	te	maken.	Voor

nu	wens	ik	u	alvast	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	liefdevol	2019.	Leonie	Boot	

Bedankt!
Hebt	u	gezien	hoe	gezellig	de	school	eruit	zag	voor	de	komst

van	de	Sint?

En	na	zijn	vertrek	zijn	verschillende	ouders	opnieuw	in	de

weer	geweest	om	op	te	ruimen	en	de	school	mooi	te	maken

voor	het	komende	Kerstfeest.

Heel	hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	geholpen,	met

name	de	ouderraad	voor	het	coördineren	van	het	geheel!

Adventsweken		
Hieronder	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 adventsweken	 zoals

wij	 deze	 aanhouden	 op	 school.	 Ook	 kunt	 u	 zien	 welke

verhalen	 deze	 weken	 worden	 verteld.	 U	 kunt	 zelf	 meelezen

door	de	aangegeven	bijbelstukken	per	week	aan	te	houden.	

1e	Advent	

De	eerste	adventszondag	is	2	december	

Thema:	Tel	je	mee?	

We	 tellen	 de	 dagen	 tot	 kerst,	 de	 adventskaarsen,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas,	in	de	stad	en	in	het	land;	maar	we	staan	ook	stil	bij	de	vraag	of	mensen	wel

echt	 ‘mee	 tellen’.	 De	 verhalen	 van	 deze	 week	 zetten	 de	 kinderen	 hierover	 aan	 het	 denken.

Mensen	 die	 altijd	 achteraan	 stonden,	 worden	 door	 God	 vooraan	 gezet.	 Wat	 maakt	 mensen

waardevol	en	belangrijk?	

Bijbelstuk	bij	deze	eerste	adventsweek:	Lucas	1:	5-56	

2e	Advent	

De	tweede	adventszondag	is	9	december	

	Thema:	Alles	plus	één	

We	 vertellen	 deze	 week	 het	 verhaal	 van	 de	 naamgeving	 van	 Johannes.	 Op	 de	 achtste	 dag

(zeven	dagen	plus	één)	krijgt	hij	zijn	naam.	Zacharias	kan	eindelijk	weer	spreken	en	zingt	het

uit.	Ook	Micha	zingt	een	lied	van	dank	en	hoop.	De	kinderen	ontdekken	met	deze	verhalen	dat

ook	als	iets	‘compleet’	lijkt,	er	toch	nog	iets	bij	kan	komen.		

Bijbelstuk	bij	deze	tweede	adventsweek:	Lucas	1:	57-80	en	Micha	5:	1-4a	

3e	Advent	

De	derde	adventszondag	is	16	december		

Thema:	Ontelbaar	

Keizer	Augustus	wil	alle	inwoners	van	zijn	rijk	tellen.	In	de	kerstnacht	wordt	een	bijzonder	kind

geboren.	Een	kind	dat	zo	veel	meer	is	dan	een	nummer	op	de	lijst	van	keizer	Augustus.	Simeon

en	Hanna	weten	het	 diep	 van	binnen:	 dit	 kind	 is	 de	Messias.	Hij	 gaat	 de	wereld	 redden.	De

verhalen	van	deze	week	laten	de	kinderen	ontdekken	dat	sommige	dingen	niet	te	tellen	zijn.	

Bijbelstuk	bij	deze	derde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20	

4e	Advent	

De	vierde	adventszondag	is	23	december	

Deze	 week	 vieren	 we	 het	 kerstfeest	 en	 staat	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 centraal.	 U	 kunt	 de

geboorte	lezen	in	onderstaand	Bijbelboek.	

Bijbelstuk	bij	deze	vierde	adventsweek:	Lucas	2:	1-20

Kerstfeest
In	het	Kerstverhaal	wordt	verteld	dat	de	keizer	een	volkstelling

wilde	houden.	Daarom	moesten	Jozef	en	Maria	op	weg	naar

Betlehem.	 Door	 zo’n	 volkstelling	 wist	 de	 keizer	 precies

hoeveel	burgers	er	in	zijn	land	woonden	en	hoeveel	belasting

hij	 kon	 vragen.	Maar	 toch	werd	 niet	 iedereen	 geteld:	 Slaven

telden	 niet	mee,	 en	 vrouwen	 alleen	 als	 echtgenote	 van	 hun

man.	Dat	roept	de	vraag	op:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Net	als	Jozef	en	Maria	zijn	er	ook	nu	nog	mensen	onderweg.

Aan	de	grenzen	van	Europa	laten	vluchtelingen	hun	naam	op

een	 lijst	 zetten.	 Ze	weten	 vaak	 niet	 op	welke	 lijst	 ze	 terecht

komen	 –	 de	 lijst	 van	 mensen	 die	 mogen	 blijven,	 of	 van

mensen	die	terug	moeten.	Ook	voor	deze	mensen	is	de	vraag:	Wie	telt	mee	en	wie	niet?

Het	 thema	 van	 Kind	 op	Maandag	 is	 in	 de	 weken	 voor	 Kerst:	 Tel	 je	 mee?	We	 gaan	met	 de

kinderen	 uitgebreid	 tellen.	 Vier	 kaarsen	 voor	 advent,	 het	 aantal	 dagen	 tot	 kerst,	 het	 aantal

kinderen	in	de	klas	en	het	aantal	inwoners	in	jouw	eigen	huis	–	je	kunt	blijven	tellen.	Maar	we

werken	het	 thema	ook	symbolisch	uit,	door	het	met	de	kinderen	 te	hebben	over	meetellen	en

wie	 niet	 meetelt.	 Al	 met	 al	 genoeg	 om	 over	 na	 te	 denken	 en	 aan	 te	 werken	 in	 de	 aanloop

richting	Kerst.	Namens	de	kerstwerkgroep	alvast	een	fijne	Kerst	gewenst!

Meester	Pieter,	juf	Marloes,	Diana	(OR),	Mariëlle	(OR),	Arjan	(OR)

Activiteiten	Kerst		
Adventskaarsen	

In	de	week	van	3	december	branden	wij	één	adventskaars	op

school.	 In	 de	 week	 van	 10	 december	 branden	 wij	 twee

adventskaarsen	 op	 school.	 In	 de	 week	 van	 17	 december

branden	 wij	 drie	 adventskaarsen	 op	 school.	 Tijdens	 de

kerstviering	 van	 20	 december,	 branden	 wij	 alle	 vier	 de

adventskaarsen.		

Kerststukjes	maken	

Zoals	 ieder	 jaar	zullen	de	kinderen	weer	een	kerststukje	maken.	Voor	oase,	een	kaars	en	wat

groen	wordt	gezorgd.	Wilt	u	zelf	wat	versieringen	meegeven	aan	uw	kind?	Ook	extra	groen	is

altijd	welkom.	De	kerststukjes	worden	gemaakt	op	vrijdag	21	december.	

Kerstfeest	

Op	 donderdagavond	 20	 december	 vieren	 we	 met	 elkaar	 het	 kerstfeest	 in	 de

Thomaskerk	 (St.	 Domusstraat	 35)	 te	 Zierikzee.	De	 deuren	 zijn	 open	 vanaf	 18.15	 uur	 en	 de

kerstdienst	zal	beginnen	om	18.30	uur.	Alle	papa’s,	mama’s,	opa’s,	oma’s,	broers,	zussen	en

andere	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Vrijdagmorgen	mogen	 de	 kinderen	 een	 half

uurtje	langer	op	bed	blijven.	De	inloop	is	deze	morgen	tussen	8.30	en	9.00	uur.	Om	14.00	uur

begint	de	kerstvakantie.	We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie	toe!!	Tot	ziens	op	maandag	7

januari	2019!

Schooldamkampioenschap
Op	 woensdag	 12	 december	 wordt	 het	 schooldamkampioen-

schap	gehouden	 in	 de	 Johan	Louis	 de	 Jongeschool	 aan	het

Vrije	 te	 Zierikzee.	 De	 start	 is	 om	 14.15	 uur	 en	 het	 zal	 tot

uiterlijk	17.00	uur	duren.	Iedereen	die	mee	wil	doen	is	welkom!

Geef	je	snel	(deze	week	nog!!)	op	bij	juf	Cora	en	breng	€	1,00

mee!	Natuurlijk	zijn	supporters	welkom!

Kibeo
Geen	 dag	 is	 hetzelfde	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank.	 Je	 kind

heeft,	samen	met	vriendjes,	altijd	wel	wat	te	zien,	te	ontdekken

of	 te	 doen	 bij	 Kibeo	 Kabbelaarsbank	 in	 Zierikzee.	 De

pedagogisch	medewerkers	maken	er	elke	dag	een	leuke	dag

van!

Leerzame	en	 gezellige	 dagopvang.	Bij	 de	 dagopvang	 kan	 je

kindje	(0	t/m	4	jaar)	elke	dag	van	7.30	uur	tot	18.00	uur	spelen

met	 leeftijdsgenootjes.	Voor	de	allerkleinsten	 staan	de	babyspecialisten	 klaar	om	er	een	 fijne

dag	 van	 te	maken.	En	 op	 de	 peutergroep	 is	 er	 voor	 jouw	peuter	 veel	 te	 zien,	 te	 doen	 en	 te

ontdekken.	Binnen	zijn	er	uitdagende	speelhoeken	en	buiten	kan	je	kind	lekker	rennen	of	samen

met	vriendjes	op	avontuur	gaan.	Afwisselende	BSO-activiteiten	Na	schooltijd	bieden	we	allerlei

leuke	activiteiten	aan	voor	kinderen	van	4	t/m	12	jaar.	Hier	ontdekt	je	kind	wat	hij	of	zij	leuk	vindt

en	waar	zijn	of	haar	talent	 ligt.	Deze	activiteiten	zijn	erg	afwisselend;	zo	gaan	we	aan	de	slag

met	sportieve	activiteiten	en	is	er	genoeg	ruimte	om	te	knutselen	of	spelletjes	te	doen!	Je	kind

kan	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	na	schooltijd	spelen	bij	de	BSO.	Interesse

Komt	 je	kind	ook	meespelen	bij	Kibeo	Kabbelaarsbank?	Neem	voor	meer	 informatie	of	direct

inschrijven	contact	op	met	de	afdeling	Klantrelatie	via	klantrelatie@kibeo.nl	of	bel	0113-760	250.

Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?
	

Tijdens	 de	 kerstvakantie	 hebben	 we	 een	 superleuk

programma	 op	 de	 BSO!	 Kom	 je	 ook	 naar	 de

VakantiemiX?	Alles	in	het	teken	van	de	winter

We	 maken	 winterse	 knutsels,	 spelen	 buiten	 sneeuwman-

tikkertje,	 bouwen	we	 onze	 eigen	BSO-bioscoop	 en	 nog	 veel

meer.	Van	al	dat	spelen	krijgen	we	wel	honger,	dus	we	gaan

ook	samen	 lekkere	dingen	maken	en	opsmikkelen.	Elke	dag

plezier	gegarandeerd!	Bekijk	de	volledige	programma’s	van	de

VakantiemiX	en	de	GroenmiX	op	kibeo.nl.

Aanmelden	kan	makkelijk	online

Kom	jij	ook	naar	de	VakantiemiX?	Aanmelden	kan	gemakkelijk	op	kibeo.nl.	Speel	je	gewoonlijk

niet	 op	 de	 BSO?	 Dan	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Net	 als	 vriendjes	 en

vriendinnetjes.	 Meld	 ze	 wel	 even	 aan.	 Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 via

klantrelatie@kibeo.nl	of	0113-760	250.	Kom	jij	VakantiemiXen	bij	Kibeo?

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	8,	10	december	2018

Activiteitenagenda
12-12:	Schooldamkampioenschap	J.L.de	Jongeschool,	Zierikzee,	14.15	-	17.00	uur

13-12:	Zwemmen	groep	5	&	6,	sommigen	voor	diploma,	ouders	zijn	welkom!

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

18-12:	Opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank,	14.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	Thomaskerk	(St.	Domusstraat	35),	aanvang	18.30	uur,	zaal	open	18.15	uur

21-12:	Kerststukjes	maken	(meenemen	versiering	en	groen)

22-12	/	06-01:	Kerstvakantie

07-01:	We	mogen	weer!	Kriebelcontrole	om	08.30	uur

10-01:	Zwemmen	groep	5	&	6

	

Download	schoolgids

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.

In	 deze	weken	 speelt	 tellen	 een	 belangrijke	 rol.	 De	 keizer	wil	 zijn	 volk	 tellen,	wij

tellen	de	dagen	en	weken	af	naar	Kerst.	Het	thema	van	deze	weken	is	dank	ook:	Tel

je	mee?

Week	 50:	 Johannes	 krijgt	 zijn	 naam	op	de	 achtste	dag.	Dat	 is	 de	dag	 van	 zeven

plus	 één,	 de	 dag	 van	 de	 volheid	 en	 dan	 nog	 net	 iets	 meer.	 De	 profeet	 Micha

vertelde	 eeuwen	 eerder	 al	 over	 een	mens	 die	 Israël	 compleet	 zou	maken.	Hij	 zal

geboren	worden	in	Bethlehem,	de	stad	van	koning	David.

Week	51:	De	keizer	houdt	een	volkstelling:	Alle	mensen	in	zijn	land	moeten	geteld

worden.	Precies	als	hij	klaar	is	met	tellen,	laat	God	een	Kind	geboren	worden.	Dat

kind	telt	voor	de	keizer	misschien	nog	niet	mee,	maar	Hij	zal	de	wereld	veranderen.

Week	 2:	 Wijze	 mannen	 uit	 het	 Oosten	 gaan	 naar	 Jeruzalem,	 ze	 zoeken	 de

pasgeboren	 koning.	 Een	 ster	 wijst	 hen	 de	 weg	 en	 de	 profeet	 Micha	 vertelde	 al

eeuwen	 eerder	 waar	 de	 Messias	 geboren	 zou	 worden.	 Later	 gaan	 ook	 Jozef	 en

Maria	op	weg.	Een	engel	vertelt	Jozef	in	zijn	droom	waar	ze	naartoe	kunnen	gaan.

	

Bootcamp
Komende	donderdag,	13	december,	is	er	na	schooltijd	geen	bootcamp!!

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

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	e-
mail	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	 en	 namens	 ons	 fijne	 feestdagen	 toegewenst!	 Met	 vriendelijke	 groet,	 Eric	 Konings

Fotografie	

Officiële	opening	dagopvang	Kibeo	Kabbelaarsbank
Op	dinsdag	18	december	openen	we	op	onze	school	officieel	de	dagopvang	van	Kibeo.	Extra

leuk;	 tijdens	 de	 feestelijke	 opening	 ondertekenen	 Atie	 Roovers,	 regiodirecteur	 bij	 Kibeo	 en

Clemens	 Pronk,	 bestuurder	 van	 Radarscholen,	 een	 intentieverklaring	 om	 samen	 een	 IKC	 te

vormen.	Een	 IKC	 is	een	Kindcentrum	waarbij	 de	doorgaande	 lijn	 van	0-12	 in	ontwikkeling	en

opvang	wordt	gestimuleerd.	U	en	uw	kind	zijn	van	harte	welkom	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze

feestelijke	opening!

	

Wanneer:	dinsdag	18	december	2018

Hoe	laat:	14.00	uur		

Waar:	Kibeo	Kabbelaarsbank,	Kabbelaarsbank	2

Zwemevenement	Nieuwerkerk
Op	 zaterdag	 15	 december	 wordt	 een	 zwemevenement	 gehouden	 in	 zwembad	 'Dolfijn'	 te

Nieuwerkerk.	Het	bestuur	van	het	Rode	Kruis	op	Schouwen-Duiveland	heeft	dit	georganiseerd.

Er	 kan	 gezwommen	 worden	 vanaf	 8.00	 uur	 tot	 17.00	 uur.	Wie	mee	 wil	 doen	 kan	 zich	 laten

sponsoren.	 Je	 kunt	 je	 opgeven	 via	 het	 mailadres	 rflikweert@rodekruis.nl.	 De	 opbrengst	 is

bestemd	 voor	 de	 zwaar	 getroffen	 bevolking	 van	Sulawesi	 in	 Indonesië.	Meester	Henk	 kan	 je

helpen	aan	een	sponsorlijst.

Toffe	workshops,	na	schooltijd!
Meld	je	snel	aan!	Goed	om	te	weten:

Tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	organiseert	Sparkels	wederom	voor	De	Jan	Wouter	van

den	Doel	school	een	gevarieerd	naschoolsaanbod.	Wij	willen	samen	met	school	benadrukken

dat	 de	 Sparkels	 workshops	 een	 aanvullend	 aanbod	 zijn	 en	 dat	 het	 geen	 reguliere

naschoolseopvang	is.	Via	Sparkels	willen	wij	gezamenlijk	de	kinderen	kennis	laten	maken	met

andere	activiteiten,	hun	talenten	laten	ontwikkelen	en	binnen-	en	buitenschools	leren	met	elkaar

verbinden,	zodat	de	kinderen	iets	leren,	iets	aanvullends	beleven	en	krijgen.

Wilt	u	 er	goed	op	 letten	dat	u	 zelf	 na	de	 inschrijving	noteert	 aan	welke	workshops	uw

kind	deelneemt?	U	krijgt	een	bevestiging,	bewaar	deze.	Wij	ontvangen	regelmatig	vragen

hierover.	Tevens	verzoeken	wij	u	om	de	sluitingsdatum	goed	in	de	gaten	te	houden.

Een	tip	is	dat	u	deze	nieuwsbrief	uitprint	en	op	uw	prikbord	hangt.

Aanmeldprocedure	voor	niet	BSO	kinderen:

Aanmelden	 kan	 vanaf	woensdag	12	december	 9.00	uur	 via	www.sparkels.nl.	 Inschrijven

via	een	tablet	of	telefoon	is	niet	mogelijk.	Klik	op	de	link	Jan	Wouter	van	den	Doel	en	u	wordt

doorgelinkt	 naar	 het	 workshopaanbod.	 Woensdag	 9	 januari	 om	 24.00	 uur	 sluit	 de

inschrijving;

Als	 u	 op	 de	workshop	 naar	 keuze	 staat	 en	 u	 klikt	 op	 de	 knop	 aanmelden	 scrol	 dan	 naar

beneden	en	u	treft	het	inschrijfvenster	aan;

Indien	u	meer	dan	één	kind	aanmeldt	-voor	verschillende	workshops	onder	één	account-	wilt

u	dan	bij	de	opmerkingen	vermelden	welk	kind	naar	welke	workshop	gaat?

Na	 inschrijving	ontvangt	 u	 een	bevestiging	per	mail.	Daarin	 staat	 ook	een	 verwijzing	naar

betaling	via	iDEAL.	Het	bedrag	dat	u	betaalt	is	het	bedrag	voor	de	gehele	reeks	lessen	waar

de	workshop	uit	bestaat.

De	mail	dient	tevens	als	bevestiging	van	inschrijving;

Aanmeldprocedure	voor	BSO	kinderen:

Zit	uw	kind	op	de	BSO	en	wilt	uw	kind	deelnemen	aan	de	activiteit?	Stuur	voor	woensdag	9

januari	 24.00	 uur	 een	 e-mail	 naar	 inschrijvingensparkels@kibeo.nl	 en	 vermeld	 daarin

duidelijk	de	naam	van	uw	kind,	de	leeftijd,	de	workshop	en	de	betreffende	school.	Wij	zorgen

ervoor	dat	hij/zij	wordt	toegevoegd	aan	de	inschrijflijst.	Als	u	heeft	betaald	voor	de	BSO,	dan

hoeft	u	niet	alsnog	te	betalen	voor	de	activiteit.

Algemeen:

De	workshops	hebben	ook	een	minimaal	aantal	deelnemers.	Als	er	te	weinig	aanmeldingen

zijn,	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 deze	 niet	 doorgaat.	Uiteraard	 ontvangt	 u	 van	 ons	 tijdig	 bericht

wanneer	de	workshop	komt	te	vervallen.

De	workshops	start	om	14.15	uur.	Zorgt	u	ervoor	dat	uw	kind(eren)	iets	te	drinken	en	te	eten

mee	krijgen?	Dit	kunnen	ze	tussen	14.00	uur	en	14.15	uur	nuttigen,	dan	kunnen	ze	met	volle

energie	de	activiteit	volgen!

Indien	uw	kind	om	wat	voor	reden	dan	ook	verhinderd	is	op	een	bepaalde	datum	dan	kunt	u

dat	mailen	naar	ons	mailadres	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	via	inschrijvingensparkels@kibeo.nl	en	wij	reageren	op

uw	vraag.

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	14	januari	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.


