
Onze	jarigen
26-02:	Meester	Pieter

28-02:	Casper	(12),	groep	8

03-03:	Silke	(9),	groep	5

04-03:	Juf	Ingrid

05-03:	Juf	Nazaket

12-03:	Juf	Marloes

Een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!!

	

Beweegmomenten	en	gymles
Vanaf	vrijdag	22	februari	is	Patrick	regelmatig	op	school.	Hij	is

werkzaam	 bij	 het	 SMWO.	 Hij	 zal	 assisteren	 bij	 de

beweegmomenten	 in	de	klas	en	op	 vrijdag,	 als	het	weer	het

toelaat,	 met	 groep	 7	 &	 8	 gymmen	 op	 het	 schoolplein.	 De

eerste	keer	bracht	hij	assistente	Jetske	mee.

Zwerfvuil
Sharina	(groep	8)	en	Lizzy		(groep	7)	zijn	regelmatig	aan	het

werk	met	de	knijper.	Dat	is	wel	nodig	want	wat	een	afval	ligt	er

om	de	school....

We	 zijn	 heel	 blij	 met	 de	 dames!	 Een	 voorbeeld	 voor	 ons

allemaal!	

Kleuterlezen
Wat	een	heerlijk	moment	aan	het	begin	van	de	schooldag.

Kleuters	worden	voorgelezen	door	leerlingen	uit	groep	7	&	8.

Hier	zien	we	Mitch	uit	groep	2	genieten	met	Nikki.

Hoera!
Wij	 hebben	 €1.500,-	 gewonnen	 met	 ons	 ontwerp	 voor	 een

voedselplek	 op	 het	 schoolplein.	 Met	 de	 aanleg	 van	 een

moestuin	 kunnen	 de	 leerlingen	 ontdekken	 hoe	 ons	 voedsel

groeit:	 een	 startpunt	 voor	 een	 gezonde	 leefstijl.	 De

ontwerpwedstrijd	 voedselplekken	 waar	 wij	 aan	 meededen	 is

een	initiatief	van	IVN	Zeeland,	met	steun	van	Jong	Leren	Eten

en	de	provincie	Zeeland.

Voedseleducatie	 op	 het	 schoolplein.	 Met	 de	 aanleg	 van	 de

moestuin	wordt	ons	schoolplein	weer	een	stukje	groener.	We	creëren	zo	een	extra	plek	voor

buitenles	en	we	laten	onze	leerlingen	op	deze	manier	in	aanraking	komen	met	de	herkomst	en

groeiwijze	van	voedsel.	Buiten	zijn	en	buiten	leren	in	een	natuurlijke	omgeving	is	ook	nog	eens

gezond	en	stimuleert	de	ontwikkeling	van	zintuigen,	creativiteit	en	de	motorische,	cognitieve	en

sociale	vaardigheden	van	kinderen.

Groene	Revolutie	Zeeuwse	Schoolpleinen	Kinderen	brengen	ongeveer	40%	van	de	tijd	dat	ze

wakker	zijn	door	op	school,	veelal	binnen	in	het	klaslokaal.	En	dat	terwijl	kinderen	gezonder	zijn

én	beter	leren	door	veel	buiten	te	zijn.	Daarom	ontketenen	IVN	Natuureducatie,	GGD	Zeeland

en	 Hogeschool	 Zeeland	 de	 Groene	 Revolutie	 Zeeuwse	 Schoolpleinen,	 met	 steun	 van	 de

Provincie	Zeeland	en	het	 rijksprogramma	Jong	Leren	Eten.	Het	doel?	 In	één	schoolgeneratie

alle	 Zeeuwse	 kinderen	 een	 groene	 speel-	 en	 leerplek	 geven.	 De	 ontwerpwedstrijd

voedselplekken	maakt	hier	onderdeel	van	uit.

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	12,	25	februari	2019

Parnassys
Vanmorgen	kwam	een	moeder	even	samen

met	mij	 kijken	naar	Parnassys.	Ze	had	nog

nooit	 ingelogd	 en	 wilde	 weten	 wat	 haar

gebruikersnaam	 en	 wachtwoord	 was.	 Fijn!

Want	 middels	 Parnassys	 kunt	 u	 vrij

eenvoudig	vorderingen	van	uw	zoon/dochter

inzien.	Als	het	goed	 is	heeft	u	allen	-	 in	het

verleden	 	 -	 een	 mail	 ontvangen	 met

instructies	 en	 gegevens,	 zodat	 u	 kunt

inloggen.	Is	dit	bij	u	niet	gelukt	of	bent	u	het

vergeten	of	kwijt?	Loop	gerust	even	binnen,

dan	kijken	we	samen	hoe	het	precies	zit.	U

bent	 van	 harte	 welkom.	 Ditzelfde	 geldt	 ook

nog	 steeds	 voor	 het	 klankbordoverleg	 dat

donderdagochtend	 om	 08.30	 uur	 is

ingepland.	 Wilt	 u	 meedenken	 over	 de

schoolontwikkeling,	 tips	 geven	 ter

verbetering	 of	 informatie	 delen?	 We	 zien

elkaar	 dan	 om	08.30	 uur	 in	 de	 teamkamer.

De	koffie	staat	klaar!	Met	groet,	Cindy

	

Activiteitenagenda
26-02:	Schoolschaatsen	groep	3	-	5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Schoolschaatsen	groep	6	-	8,	12.00	-	13.00	uur

27-02:	Schaakkampioenschap,	13.30	uur,	Pontes

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

01-03:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	in	groep	1	-	2

04	t/m	08-03:	Voorjaarsvakantie!

11-03:	Kirebelcontrole,	8.30	uur

13-03:	Biddag,	viering	in	de	groepen

14-03:	Boomfeestdag	groep	7	&	8,	bus	naar	de	Domeinen	vertrekt	om	8.30	uur	precies!

14-03:	Zwemmen	groep	5	&	6

14-03:	Kunstkabinet	groep	4	&	7

14-03:	Vergadering	Ouderraad,	20.00	uur

15-03:	NL-Doet,	het	schoolplein	wordt	aangepakt,	9.00	-	13.00	uur

	

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

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	 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.

	

Download	schoolgids

Welkom	op	school
Direct	 na	 de	 voorjaarsvakantie	 mogen	 we	 in	 groep	 2	 Luciano	 de	 Bruine	 verwelkomen!	 We

wensen	hem	een	heel	fijne	tijd	bij	ons	op	de	Jan	Wouter!

Kanjer	en	Rots&Waterlessen
Na	de	voorjaarsvakantie	start	onze	collega	Ellen	van	de	Hoek	van	de	JL	de	Jongeschool	met

het	geven	van	een	aantal	lessen	Rots	en	Water	in	groep	6-7.	In	andere	groepen	worden

Kanjerlessen	gegeven,	waarbij	lichaamsoefeningen	en	spelletjes	een	belangrijk	onderdeel	zijn.

We	zijn	blij	dat	juf	Ellen	in	deze	groep	deze	lessen	wil	gaan	geven,	zodat	de	kinderen	straks	nog

steviger	in	hun	schoenen	staan,	zich	fijn	voelen	bij	wie	ze	zijn	en	op	een	goede	manier	met

zichzelf	en	anderen	kunnen	omgaan.	Samen	met	de	Kanjerlessen	bieden	de	Rots&Water

lessen	een	goede	basis	voor	een	mooie	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.

Website	school
Achter	 de	 schermen	 wordt	 hard	 gewerkt	 aan	 de	 website	 van	 onze	 school.	 Hiervoor	 is	 er

vandaag	een	fotograaf	op	school	geweest,	die	de	mooiste	hoekjes	in	de	school	en	werkende	en

spelende	kinderen	heeft	gefotografeerd.	Daarnaast	zijn	alle	juffen	en	meesters	individueel	op	de

foto	gegaan.	Het	duurt	nog	even	voordat	de	website	af	is,	maar	zullen	het	u	dan	spoedig	laten

weten.

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

groep	7	&	8	gaan	op	15,	16	en	17	mei	op	schoolkamp.De	kinderen	van	groep	3	-	6	gaan	op

dinsdag	21	mei	op	schoolreis.

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

JW	doet!!!
Op	 vrijdag	 15	 maart	 hebben	 we	 veel	 sjouw-	 en	 verfhulp	 nodig	 bij	 het	 opknappen	 van	 ons

schoolplein.	 Bijna	 alle	 tegels	 rechts	 naast	 de	 ingang	worden	weggehaald	 en	 dat	 stukje	 plein

wordt	omgetoverd	tot	een	natuurlijke	speelplek.	Er	komen	houtsnippers	en	boomstammen.	Ook

willen	 we	 een	 aantal	 muurtjes	 en	 stukjes	 plein	 gaan	 schilderen	 om	 het	 geheel	 een	 mooier

aanzien	te	geven	en	leuke	spelletjes	op	het	plein	te	maken.

Renewi	 zorgt	 voor	 2	 containers	 om	 de	 tegels	 in	 te	 doen,	 waarvoor	 heel	 veel	 dank!	 Zeer

waarschijnlijk	zorgt	Braber	Groenvoorziening	uit	Renesse	voor	houtsnippers	en	boomstammen.

We	zijn	enorm	blij	met	deze	hulp!!!

Kunt	u	ons	ook	nog	helpen	op	vrijdag	15	maart?	We	zouden	enorm	geholpen	zijn	met	nog	wat

tegelsjouwers	en	met	wat	ouders	die	komen	verven.	U	mag	uw	kinderen	meebrengen	zodat	zij

lekker	op	het	plein	kunnen	spelen.	U	kunt	zich	via	de	mail	info@jwvddoel.nl	opgeven,	of	bij	een

van	de	 leerkrachten,	 of	 op	de	oranje	 papieren	op	de	deuren	 van	de	 school.	Wij	 zorgen	 voor

gezelligheid,	koffie,	thee	en	wat	lekkers!

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

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

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

ontvangst	voegt	u	info@jwvddoel.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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Direct	 na	 de	 voorjaarsvakantie	 mogen	 we	 in	 groep	 2	 Luciano	 de	 Bruine	 verwelkomen!	 We

wensen	hem	een	heel	fijne	tijd	bij	ons	op	de	Jan	Wouter!

Kanjer	en	Rots&Waterlessen
Na	de	voorjaarsvakantie	start	onze	collega	Ellen	van	de	Hoek	van	de	JL	de	Jongeschool	met

het	geven	van	een	aantal	lessen	Rots	en	Water	in	groep	6-7.	In	andere	groepen	worden

Kanjerlessen	gegeven,	waarbij	lichaamsoefeningen	en	spelletjes	een	belangrijk	onderdeel	zijn.

We	zijn	blij	dat	juf	Ellen	in	deze	groep	deze	lessen	wil	gaan	geven,	zodat	de	kinderen	straks	nog
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Schrijft	u	het	even	op	uw	kalender	/	in	uw	agenda?
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Op	 vrijdag	 15	 maart	 hebben	 we	 veel	 sjouw-	 en	 verfhulp	 nodig	 bij	 het	 opknappen	 van	 ons
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wordt	omgetoverd	tot	een	natuurlijke	speelplek.	Er	komen	houtsnippers	en	boomstammen.	Ook
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waarschijnlijk	zorgt	Braber	Groenvoorziening	uit	Renesse	voor	houtsnippers	en	boomstammen.
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Onze	jarigen
26-02:	Meester	Pieter

28-02:	Casper	(12),	groep	8

03-03:	Silke	(9),	groep	5

04-03:	Juf	Ingrid

05-03:	Juf	Nazaket

12-03:	Juf	Marloes

Een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!!

	

Beweegmomenten	en	gymles
Vanaf	vrijdag	22	februari	is	Patrick	regelmatig	op	school.	Hij	is

werkzaam	 bij	 het	 SMWO.	 Hij	 zal	 assisteren	 bij	 de

beweegmomenten	 in	de	klas	en	op	 vrijdag,	 als	het	weer	het

toelaat,	 met	 groep	 7	 &	 8	 gymmen	 op	 het	 schoolplein.	 De

eerste	keer	bracht	hij	assistente	Jetske	mee.

Zwerfvuil
Sharina	(groep	8)	en	Lizzy		(groep	7)	zijn	regelmatig	aan	het

werk	met	de	knijper.	Dat	is	wel	nodig	want	wat	een	afval	ligt	er

om	de	school....

We	 zijn	 heel	 blij	 met	 de	 dames!	 Een	 voorbeeld	 voor	 ons

allemaal!	

Kleuterlezen
Wat	een	heerlijk	moment	aan	het	begin	van	de	schooldag.

Kleuters	worden	voorgelezen	door	leerlingen	uit	groep	7	&	8.

Hier	zien	we	Mitch	uit	groep	2	genieten	met	Nikki.

Hoera!
Wij	 hebben	 €1.500,-	 gewonnen	 met	 ons	 ontwerp	 voor	 een

voedselplek	 op	 het	 schoolplein.	 Met	 de	 aanleg	 van	 een

moestuin	 kunnen	 de	 leerlingen	 ontdekken	 hoe	 ons	 voedsel

groeit:	 een	 startpunt	 voor	 een	 gezonde	 leefstijl.	 De

ontwerpwedstrijd	 voedselplekken	 waar	 wij	 aan	 meededen	 is

een	initiatief	van	IVN	Zeeland,	met	steun	van	Jong	Leren	Eten

en	de	provincie	Zeeland.

Voedseleducatie	 op	 het	 schoolplein.	 Met	 de	 aanleg	 van	 de

moestuin	wordt	ons	schoolplein	weer	een	stukje	groener.	We	creëren	zo	een	extra	plek	voor

buitenles	en	we	laten	onze	leerlingen	op	deze	manier	in	aanraking	komen	met	de	herkomst	en

groeiwijze	van	voedsel.	Buiten	zijn	en	buiten	leren	in	een	natuurlijke	omgeving	is	ook	nog	eens

gezond	en	stimuleert	de	ontwikkeling	van	zintuigen,	creativiteit	en	de	motorische,	cognitieve	en

sociale	vaardigheden	van	kinderen.

Groene	Revolutie	Zeeuwse	Schoolpleinen	Kinderen	brengen	ongeveer	40%	van	de	tijd	dat	ze

wakker	zijn	door	op	school,	veelal	binnen	in	het	klaslokaal.	En	dat	terwijl	kinderen	gezonder	zijn

én	beter	leren	door	veel	buiten	te	zijn.	Daarom	ontketenen	IVN	Natuureducatie,	GGD	Zeeland

en	 Hogeschool	 Zeeland	 de	 Groene	 Revolutie	 Zeeuwse	 Schoolpleinen,	 met	 steun	 van	 de

Provincie	Zeeland	en	het	 rijksprogramma	Jong	Leren	Eten.	Het	doel?	 In	één	schoolgeneratie

alle	 Zeeuwse	 kinderen	 een	 groene	 speel-	 en	 leerplek	 geven.	 De	 ontwerpwedstrijd

voedselplekken	maakt	hier	onderdeel	van	uit.

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.	12,	25	februari	2019

Parnassys
Vanmorgen	kwam	een	moeder	even	samen

met	mij	 kijken	naar	Parnassys.	Ze	had	nog

nooit	 ingelogd	 en	 wilde	 weten	 wat	 haar

gebruikersnaam	 en	 wachtwoord	 was.	 Fijn!

Want	 middels	 Parnassys	 kunt	 u	 vrij

eenvoudig	vorderingen	van	uw	zoon/dochter

inzien.	Als	het	goed	 is	heeft	u	allen	-	 in	het

verleden	 	 -	 een	 mail	 ontvangen	 met

instructies	 en	 gegevens,	 zodat	 u	 kunt

inloggen.	Is	dit	bij	u	niet	gelukt	of	bent	u	het

vergeten	of	kwijt?	Loop	gerust	even	binnen,

dan	kijken	we	samen	hoe	het	precies	zit.	U

bent	 van	 harte	 welkom.	 Ditzelfde	 geldt	 ook

nog	 steeds	 voor	 het	 klankbordoverleg	 dat

donderdagochtend	 om	 08.30	 uur	 is

ingepland.	 Wilt	 u	 meedenken	 over	 de

schoolontwikkeling,	 tips	 geven	 ter

verbetering	 of	 informatie	 delen?	 We	 zien

elkaar	 dan	 om	08.30	 uur	 in	 de	 teamkamer.

De	koffie	staat	klaar!	Met	groet,	Cindy

	

Activiteitenagenda
26-02:	Schoolschaatsen	groep	3	-	5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Schoolschaatsen	groep	6	-	8,	12.00	-	13.00	uur

27-02:	Schaakkampioenschap,	13.30	uur,	Pontes

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

01-03:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	in	groep	1	-	2

04	t/m	08-03:	Voorjaarsvakantie!

11-03:	Kirebelcontrole,	8.30	uur

13-03:	Biddag,	viering	in	de	groepen

14-03:	Boomfeestdag	groep	7	&	8,	bus	naar	de	Domeinen	vertrekt	om	8.30	uur	precies!

14-03:	Zwemmen	groep	5	&	6

14-03:	Kunstkabinet	groep	4	&	7

14-03:	Vergadering	Ouderraad,	20.00	uur

15-03:	NL-Doet,	het	schoolplein	wordt	aangepakt,	9.00	-	13.00	uur

	

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

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	 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.

	

Download	schoolgids

Welkom	op	school
Direct	 na	 de	 voorjaarsvakantie	 mogen	 we	 in	 groep	 2	 Luciano	 de	 Bruine	 verwelkomen!	 We

wensen	hem	een	heel	fijne	tijd	bij	ons	op	de	Jan	Wouter!

Kanjer	en	Rots&Waterlessen
Na	de	voorjaarsvakantie	start	onze	collega	Ellen	van	de	Hoek	van	de	JL	de	Jongeschool	met

het	geven	van	een	aantal	lessen	Rots	en	Water	in	groep	6-7.	In	andere	groepen	worden

Kanjerlessen	gegeven,	waarbij	lichaamsoefeningen	en	spelletjes	een	belangrijk	onderdeel	zijn.

We	zijn	blij	dat	juf	Ellen	in	deze	groep	deze	lessen	wil	gaan	geven,	zodat	de	kinderen	straks	nog

steviger	in	hun	schoenen	staan,	zich	fijn	voelen	bij	wie	ze	zijn	en	op	een	goede	manier	met

zichzelf	en	anderen	kunnen	omgaan.	Samen	met	de	Kanjerlessen	bieden	de	Rots&Water

lessen	een	goede	basis	voor	een	mooie	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.

Website	school
Achter	 de	 schermen	 wordt	 hard	 gewerkt	 aan	 de	 website	 van	 onze	 school.	 Hiervoor	 is	 er

vandaag	een	fotograaf	op	school	geweest,	die	de	mooiste	hoekjes	in	de	school	en	werkende	en

spelende	kinderen	heeft	gefotografeerd.	Daarnaast	zijn	alle	juffen	en	meesters	individueel	op	de

foto	gegaan.	Het	duurt	nog	even	voordat	de	website	af	is,	maar	zullen	het	u	dan	spoedig	laten

weten.

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

groep	7	&	8	gaan	op	15,	16	en	17	mei	op	schoolkamp.De	kinderen	van	groep	3	-	6	gaan	op

dinsdag	21	mei	op	schoolreis.

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

JW	doet!!!
Op	 vrijdag	 15	 maart	 hebben	 we	 veel	 sjouw-	 en	 verfhulp	 nodig	 bij	 het	 opknappen	 van	 ons

schoolplein.	 Bijna	 alle	 tegels	 rechts	 naast	 de	 ingang	worden	weggehaald	 en	 dat	 stukje	 plein

wordt	omgetoverd	tot	een	natuurlijke	speelplek.	Er	komen	houtsnippers	en	boomstammen.	Ook

willen	 we	 een	 aantal	 muurtjes	 en	 stukjes	 plein	 gaan	 schilderen	 om	 het	 geheel	 een	 mooier

aanzien	te	geven	en	leuke	spelletjes	op	het	plein	te	maken.

Renewi	 zorgt	 voor	 2	 containers	 om	 de	 tegels	 in	 te	 doen,	 waarvoor	 heel	 veel	 dank!	 Zeer

waarschijnlijk	zorgt	Braber	Groenvoorziening	uit	Renesse	voor	houtsnippers	en	boomstammen.

We	zijn	enorm	blij	met	deze	hulp!!!

Kunt	u	ons	ook	nog	helpen	op	vrijdag	15	maart?	We	zouden	enorm	geholpen	zijn	met	nog	wat

tegelsjouwers	en	met	wat	ouders	die	komen	verven.	U	mag	uw	kinderen	meebrengen	zodat	zij

lekker	op	het	plein	kunnen	spelen.	U	kunt	zich	via	de	mail	info@jwvddoel.nl	opgeven,	of	bij	een

van	de	 leerkrachten,	 of	 op	de	oranje	 papieren	op	de	deuren	 van	de	 school.	Wij	 zorgen	 voor

gezelligheid,	koffie,	thee	en	wat	lekkers!

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

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

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

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



Onze	jarigen
26-02:	Meester	Pieter

28-02:	Casper	(12),	groep	8

03-03:	Silke	(9),	groep	5

04-03:	Juf	Ingrid

05-03:	Juf	Nazaket

12-03:	Juf	Marloes

Een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!!

	

Beweegmomenten	en	gymles
Vanaf	vrijdag	22	februari	is	Patrick	regelmatig	op	school.	Hij	is

werkzaam	 bij	 het	 SMWO.	 Hij	 zal	 assisteren	 bij	 de

beweegmomenten	 in	de	klas	en	op	 vrijdag,	 als	het	weer	het

toelaat,	 met	 groep	 7	 &	 8	 gymmen	 op	 het	 schoolplein.	 De

eerste	keer	bracht	hij	assistente	Jetske	mee.

Zwerfvuil
Sharina	(groep	8)	en	Lizzy		(groep	7)	zijn	regelmatig	aan	het

werk	met	de	knijper.	Dat	is	wel	nodig	want	wat	een	afval	ligt	er

om	de	school....

We	 zijn	 heel	 blij	 met	 de	 dames!	 Een	 voorbeeld	 voor	 ons

allemaal!	

Kleuterlezen
Wat	een	heerlijk	moment	aan	het	begin	van	de	schooldag.

Kleuters	worden	voorgelezen	door	leerlingen	uit	groep	7	&	8.

Hier	zien	we	Mitch	uit	groep	2	genieten	met	Nikki.

Hoera!
Wij	 hebben	 €1.500,-	 gewonnen	 met	 ons	 ontwerp	 voor	 een

voedselplek	 op	 het	 schoolplein.	 Met	 de	 aanleg	 van	 een

moestuin	 kunnen	 de	 leerlingen	 ontdekken	 hoe	 ons	 voedsel

groeit:	 een	 startpunt	 voor	 een	 gezonde	 leefstijl.	 De

ontwerpwedstrijd	 voedselplekken	 waar	 wij	 aan	 meededen	 is

een	initiatief	van	IVN	Zeeland,	met	steun	van	Jong	Leren	Eten

en	de	provincie	Zeeland.

Voedseleducatie	 op	 het	 schoolplein.	 Met	 de	 aanleg	 van	 de

moestuin	wordt	ons	schoolplein	weer	een	stukje	groener.	We	creëren	zo	een	extra	plek	voor

buitenles	en	we	laten	onze	leerlingen	op	deze	manier	in	aanraking	komen	met	de	herkomst	en

groeiwijze	van	voedsel.	Buiten	zijn	en	buiten	leren	in	een	natuurlijke	omgeving	is	ook	nog	eens

gezond	en	stimuleert	de	ontwikkeling	van	zintuigen,	creativiteit	en	de	motorische,	cognitieve	en

sociale	vaardigheden	van	kinderen.

Groene	Revolutie	Zeeuwse	Schoolpleinen	Kinderen	brengen	ongeveer	40%	van	de	tijd	dat	ze

wakker	zijn	door	op	school,	veelal	binnen	in	het	klaslokaal.	En	dat	terwijl	kinderen	gezonder	zijn

én	beter	leren	door	veel	buiten	te	zijn.	Daarom	ontketenen	IVN	Natuureducatie,	GGD	Zeeland

en	 Hogeschool	 Zeeland	 de	 Groene	 Revolutie	 Zeeuwse	 Schoolpleinen,	 met	 steun	 van	 de

Provincie	Zeeland	en	het	 rijksprogramma	Jong	Leren	Eten.	Het	doel?	 In	één	schoolgeneratie

alle	 Zeeuwse	 kinderen	 een	 groene	 speel-	 en	 leerplek	 geven.	 De	 ontwerpwedstrijd

voedselplekken	maakt	hier	onderdeel	van	uit.
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LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
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Parnassys
Vanmorgen	kwam	een	moeder	even	samen

met	mij	 kijken	naar	Parnassys.	Ze	had	nog

nooit	 ingelogd	 en	 wilde	 weten	 wat	 haar

gebruikersnaam	 en	 wachtwoord	 was.	 Fijn!

Want	 middels	 Parnassys	 kunt	 u	 vrij

eenvoudig	vorderingen	van	uw	zoon/dochter

inzien.	Als	het	goed	 is	heeft	u	allen	-	 in	het

verleden	 	 -	 een	 mail	 ontvangen	 met

instructies	 en	 gegevens,	 zodat	 u	 kunt

inloggen.	Is	dit	bij	u	niet	gelukt	of	bent	u	het

vergeten	of	kwijt?	Loop	gerust	even	binnen,

dan	kijken	we	samen	hoe	het	precies	zit.	U

bent	 van	 harte	 welkom.	 Ditzelfde	 geldt	 ook

nog	 steeds	 voor	 het	 klankbordoverleg	 dat

donderdagochtend	 om	 08.30	 uur	 is

ingepland.	 Wilt	 u	 meedenken	 over	 de

schoolontwikkeling,	 tips	 geven	 ter

verbetering	 of	 informatie	 delen?	 We	 zien

elkaar	 dan	 om	08.30	 uur	 in	 de	 teamkamer.

De	koffie	staat	klaar!	Met	groet,	Cindy

	

Activiteitenagenda
26-02:	Schoolschaatsen	groep	3	-	5,	13.00	-	14.00	uur

27-02:	Schoolschaatsen	groep	6	-	8,	12.00	-	13.00	uur

27-02:	Schaakkampioenschap,	13.30	uur,	Pontes

28-02:	Klankbordgroep,	8.30	uur

01-03:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	in	groep	1	-	2

04	t/m	08-03:	Voorjaarsvakantie!

11-03:	Kirebelcontrole,	8.30	uur

13-03:	Biddag,	viering	in	de	groepen

14-03:	Boomfeestdag	groep	7	&	8,	bus	naar	de	Domeinen	vertrekt	om	8.30	uur	precies!

14-03:	Zwemmen	groep	5	&	6

14-03:	Kunstkabinet	groep	4	&	7

14-03:	Vergadering	Ouderraad,	20.00	uur

15-03:	NL-Doet,	het	schoolplein	wordt	aangepakt,	9.00	-	13.00	uur

	

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

van	deze	methode	vertellen	we	onze	bijbelverhalen	aan	de	kinderen.

Week	 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.

	

Download	schoolgids

Welkom	op	school
Direct	 na	 de	 voorjaarsvakantie	 mogen	 we	 in	 groep	 2	 Luciano	 de	 Bruine	 verwelkomen!	 We

wensen	hem	een	heel	fijne	tijd	bij	ons	op	de	Jan	Wouter!

Kanjer	en	Rots&Waterlessen
Na	de	voorjaarsvakantie	start	onze	collega	Ellen	van	de	Hoek	van	de	JL	de	Jongeschool	met

het	geven	van	een	aantal	lessen	Rots	en	Water	in	groep	6-7.	In	andere	groepen	worden

Kanjerlessen	gegeven,	waarbij	lichaamsoefeningen	en	spelletjes	een	belangrijk	onderdeel	zijn.

We	zijn	blij	dat	juf	Ellen	in	deze	groep	deze	lessen	wil	gaan	geven,	zodat	de	kinderen	straks	nog

steviger	in	hun	schoenen	staan,	zich	fijn	voelen	bij	wie	ze	zijn	en	op	een	goede	manier	met

zichzelf	en	anderen	kunnen	omgaan.	Samen	met	de	Kanjerlessen	bieden	de	Rots&Water

lessen	een	goede	basis	voor	een	mooie	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.

Website	school
Achter	 de	 schermen	 wordt	 hard	 gewerkt	 aan	 de	 website	 van	 onze	 school.	 Hiervoor	 is	 er

vandaag	een	fotograaf	op	school	geweest,	die	de	mooiste	hoekjes	in	de	school	en	werkende	en

spelende	kinderen	heeft	gefotografeerd.	Daarnaast	zijn	alle	juffen	en	meesters	individueel	op	de

foto	gegaan.	Het	duurt	nog	even	voordat	de	website	af	is,	maar	zullen	het	u	dan	spoedig	laten

weten.

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

groep	7	&	8	gaan	op	15,	16	en	17	mei	op	schoolkamp.De	kinderen	van	groep	3	-	6	gaan	op

dinsdag	21	mei	op	schoolreis.

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

JW	doet!!!
Op	 vrijdag	 15	 maart	 hebben	 we	 veel	 sjouw-	 en	 verfhulp	 nodig	 bij	 het	 opknappen	 van	 ons

schoolplein.	 Bijna	 alle	 tegels	 rechts	 naast	 de	 ingang	worden	weggehaald	 en	 dat	 stukje	 plein

wordt	omgetoverd	tot	een	natuurlijke	speelplek.	Er	komen	houtsnippers	en	boomstammen.	Ook

willen	 we	 een	 aantal	 muurtjes	 en	 stukjes	 plein	 gaan	 schilderen	 om	 het	 geheel	 een	 mooier

aanzien	te	geven	en	leuke	spelletjes	op	het	plein	te	maken.

Renewi	 zorgt	 voor	 2	 containers	 om	 de	 tegels	 in	 te	 doen,	 waarvoor	 heel	 veel	 dank!	 Zeer

waarschijnlijk	zorgt	Braber	Groenvoorziening	uit	Renesse	voor	houtsnippers	en	boomstammen.

We	zijn	enorm	blij	met	deze	hulp!!!

Kunt	u	ons	ook	nog	helpen	op	vrijdag	15	maart?	We	zouden	enorm	geholpen	zijn	met	nog	wat

tegelsjouwers	en	met	wat	ouders	die	komen	verven.	U	mag	uw	kinderen	meebrengen	zodat	zij

lekker	op	het	plein	kunnen	spelen.	U	kunt	zich	via	de	mail	info@jwvddoel.nl	opgeven,	of	bij	een

van	de	 leerkrachten,	 of	 op	de	oranje	 papieren	op	de	deuren	 van	de	 school.	Wij	 zorgen	 voor

gezelligheid,	koffie,	thee	en	wat	lekkers!

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	11	maart	2019
.

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

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

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


