LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Schoolnieuwsnr. 13, 11 maart 2019

Verbinding
Woensdag vieren wij in alle groepen dat het
biddag is. We spreken met elkaar over
welke mensen voor ons belangrijk zijn en
hoe wij ons met hen verbonden voelen.
Deze verbinding voel ik ook als ik kijk naar
wat er op het schoolplein gebeurt. Er zijn nu
al zoveel mensen bezig met verven van de
muur, verplaatsen van toestellen, bedenken
van plannen en het regelen van materialen.
Veel dank voor al jullie hulp en support!
Cindy

Activiteitenagenda
13-03: Biddag, viering in de groepen
14-03: Boomfeestdag groep 7 & 8, de bus naar de Domeinen vertrekt om 8.30 uur precies!
14-03: Zwemmen groep 5 & 6
14-03: Vergadering Ouderraad, 20.00 uur
15-03: De kinderen zijn vrij vandaag!
15-03: NL-Doet, het schoolplein wordt aangepakt, 9.00 - 13.00 uur
21-03: Rapport 2 mee naar huis!
22-03: Nationale pannenkoekendag, kinderen hoeven geen brood mee naar school!
25-03: Rapportgesprekken
26-03: Rapportgesprekken
26-03: Eten in de wijk, maaltijd op de Jan Wouter
27-03: Rapportgesprekken
28-03: Zwemmen groep 5 & 6
28-03: Rapportgesprekken

Kind op maandag
Kind op maandag is bij ons op school de methode voor het godsdienstonderwijs. Aan de hand
van deze methode vertellen we onze bijbelverhalen aan de kinderen.
Week 11: In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn
mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan
komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te
gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.
Week 12: Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn
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Onze jarigen
12-03: Juf Marloes
13-03: Mex, groep 7, 11 jaar
13-03: Fynn, groep 1, 5 jaar
19-03: Femke, groep 8, 12 jaar
19-03: Interieurverzorgster Sylvia
23-03: Froukje, groep 6, 10 jaar
Een heel fijne verjaardag toegewenst!!

Afscheid.....
Op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie moesten we afscheid nemen van La'Jeyme uit
groep 4. Zij is inmiddels met moeder verhuisd naar Nieuwerkerk aan den IJssel. We zullen haar
missen! We wensen hen een goede tijd toe in hun nieuwe woonplaats en op de nieuwe school
en bovenal Gods zegen!

Schoolschaatsen
Wat een feest op dinsdag 26 en woensdag 27 februari toen
we in het centrum van Zierikzee een uurtje mochten
schaatsen.
Stralend weer en vrolijke kinderen....wat wil je nog meer!

Vandaag zijn we begonnen met ons nieuwe pleinwachtrooster.
Dit houdt in dat alle leerkrachten nu zelf met hun eigen groep
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naar buiten gaan en op een ander moment van een kwartiertje
pauze mogen genieten. Rond 11.11 uur vindt in elke groep
nog een extra beweegmomentje plaats. Dit kan een klein
spelletje zijn, een dansje of nog iets anders. Dit is een mooie
invulling van een van onze kernwaarden : samen. Die
kernwaarde komt ook goed tot uitdrukking door de
gezamenlijke eetmomentjes van een paar leerlingen uit groep
7-8 bij de kleuters.

Schaaktoernooi
Woensdag 27 februari werd in de Pontes Pieter Zeeman het
jaarlijkse schoolschaaktoernooi gehouden.
Vanuit de Jan Wouter deden Lucas, Olaf Kevin, Sem en Marijn
mee. Elke maandagmiddag na schooltijd zijn ze met
schaakstukken in de weer!
En dat hebben ze tijdens het toernooi gemerkt; ze behaalden
de derde plaats! Van harte gefeliciteerd mannen!
Ook veel dank aan mijnheer Fokko die elke maandag met de
jongens komt schaken. Ook fijn dat juf Cora een deel van het
festijn kon meebeleven! Omdat ze derde zijn geworden mogen
we nu meedoen met het Zeeuwskampioenschap, op 23 maart
in Terneuzen.
Dat begint om 13.30 uur. We hopen dat het hele team dan
kan komen. Graag even doorgeven aan juf Cora.

Geboren!
Op donderdag 28 februari Sil uit groep 4 heeft een zusje gekregen, haar naam is: Ninthe. Van
harte gefeliciteerd!!

Pannenkoekendag
Op vrijdag 22 maart vindt de Nationale Pannenkoekendag
plaats. Ditmaal zullen geen grootouders of buren worden
uitgenodigd maar gaat groep 6 pannenkoeken bakken voor
alle leerlingen van school. Dat betekent dat de kinderen op
deze dag geen brood mee hoeven te brengen. Of het moet zo
zijn dat uw kind geen pannenkoeken lust.....

Rapportgesprekken
In de week van 25 maart worden alle ouders op school uitgenodigd voor de rapportgesprekken.
Vanaf dinsdag 12 maart kunnen ouders die meerdere kinderen op school hebben een afspraak
inplannen via Parro. Vanaf donderdag 14 maart kunnen de overige ouders zich inschrijven. Op
23 maart sluit de inschrijving en plannen we de ouders die niet hebben gereageerd in. We
hopen u samen met uw zoon/dochter (vanaf groep 4) op school te zien.

Schoolvakanties 2019-2020
Hieronder vindt u alvast de data van de schoolvakanties in het
volgende schooljaar:
Herfstvakantie: 14 - 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 - 3 januari 2020
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Spelletjesmiddag Pontes
Al enige tijd lopen wij rond met het idee om een
spelletjesmiddag te organiseren voor kinderen die (mogelijk)
hoogbegaafd zijn. Wij zijn beroepsmatig, www.simowijzer.nl,
én als moeders van hoogbegaafde kinderen betrokken bij
deze groep. Het doet ons een groot plezier om deze
aankondiging rond te kunnen sturen!
Spelletjesmiddag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen
van 6-12 jaar, én ouders.
Locatie: Pontes Pieter Zeeman, ingang Bibliotheek *),
Hatfieldpark 1-2, 4301 XC Zierikzee. Datum en tijd: 20 maart,
vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
Programma:
Het belangrijkste doel van deze middag is dat de kinderen elkaar ontmoeten en samen kunnen
spelen. De activiteit is in de aula van de school, dus denk aan bordspelen, schaken, twister etc.
In de aula is er voor ouders de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en informatie te
ontvangen over hoogbegaafdheid. Wij staan open voor al uw vragen, maar u kunt ook
interessante boeken en tijdschriften over dit onderwerp inkijken of lezen.
Spelletjesmiddagen worden op diverse plaatsen in Nederland ook georganiseerd door
Pharos www.pharos.nl , de landelijke organisatie van ouders van hoogbegaafde kinderen. Zij
ondersteunen ons initiatief in Zierikzee. Er wordt voor thee, koffie, limonade en iets lekkers erbij
gezorgd.
Aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij:
Simone van der Veen, E-mail: simone@simowijzer.nl, www.simowijzer.nl Tot ziens op de 20
maart! Hendrikje, Wietske en Simone
*) Parkeermogelijkheden op de parkeerplaats ‘Hatfield park ‘

Splitsing groep 1-2
Vandaag was een bijzondere dag voor de leerlingen uit groep 1-2. De helft van de leerlingen
kreeg vandaag les in het extra kleuterlokaal van juf Ingrid. Vanaf vandaag is de grote
kleutergroep op maandag-, woensdag-, donderdag- en de meeste vrijdagochtenden gesplitst.
Juf Ingrid gaf tot nu toe op deze ochtenden les aan groep 4. Deze leerlingen zitten nu - net als
dat ze in de middag al deden - bij hun groepsgenootjes van groep 3 en groep 5.

JW doet!!!
Jammer genoeg lijkt het aanstaande vrijdag 15 maart niet echt fantastisch weer te worden. Toch
hopen we in ieder geval de tegels te gaan verwijderen, wat in de aanstaande moestuin te
kunnen werken en een blote-voetenpad aan te kunnen leggen.
Of we ook echt kunnen gaan verven, is nog zeer de vraag. We hebben nog behoefte aan
stevige kruiwagens of steekwagens, wat harken en snoeischaren of handzagen. Hiermee gaan
we de wilgentakken snoeien en een wilgenhut proberen te maken. Heeft u zich nog niet
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Of we ook echt kunnen gaan verven, is nog zeer de vraag. We hebben nog behoefte aan
stevige kruiwagens of steekwagens, wat harken en snoeischaren of handzagen. Hiermee gaan
we de wilgentakken snoeien en een wilgenhut proberen te maken. Heeft u zich nog niet
opgegeven en wilt u toch komen helpen? U bent van harte welkom!!!
We zijn onze sponsors van Braber (voor de boomstammen), Marcel Jasperse voor de
boomsnippers en Life & Garden voor de materialen van het blote-voetenpad enorm dankbaar!!
Als laatste is meester Henk nog op zoek naar een paar sterke vaders of moeders die
donderdagochtend alvast even met hem een aantal tegels willen verwijderen, zodat de
houtsnippers hier gestort kunnen worden. Deze worden namelijk vrijdag om 07.30 uur al
bezorgd.

De volgende Leeswijzer van de Jan Wouter
verschijnt op 25 maart 2019
.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@jwvddoel.nl toe aan uw adresboek.

