
Onze	jarigen

26-11:	Noud	van	der	Paal	(4),	groep		1

28-11:	juf	Ellen

29-11:	Leonie	Vrolijk	(9),	groep	6

03-12:	Chanell	Fongang	Djouka	(11),	groep	7

Gefeliciteerd	allemaal	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Medezeggenschapsraad
Sinds	kort	mag	ik	aanschuiven	bij	de	MR	van	de	Jan	Wouter.

Vandaar	wil	 ik	me	graag	voorstellen.	 Ik	ben	moeder	van	Olaf

(groep	4)	en	Benthe	(groep	2).	Vanwege	mijn	baan	als	Sales

Coördinator	 bij	 Center	 Parcs	 Port	 Zélande	 verhuisden	 mijn

man	en	ik,	nu	bijna	10	jaar	geleden,	naar	Zierikzee.	We	wonen

hier	met	veel	plezier.	

Ik	heb	onlangs	mijn	werktijden	goed	aan	kunnen	passen	aan

het	nieuwe	schoolrooster.	Dat	is	natuurlijk	heel	fijn,	maar	heeft	als	nadeel	dat	ik	onder	schooltijd

nauwelijks	inzetbaar	ben	om	te	helpen.	Nu	ik	bij	de	MR	zit	blijf	ik	toch	heel	betrokken	bij	school

en	kan	ik	me	inzetten	voor	goed	onderwijs.Vriendelijke	groet,	Bianca	Dumay

Nieuws	uit	de	kleutergroep
In	 groep	 1	 /	 2	 	wordt	 al	 vol	 verwachting	 uitgekeken	 naar	 de

komst	van	de	Sint.	We	volgen	het	Sinterklaasjournaal,	maken

werkjes	en	zingen	liedjes.	Tijdens	de	gymles	oefenen	we	voor

onze	 Pietendiploma.	 Dat	 gaat	 helemaal	 goedkomen!

Hiernaast	op	de	 foto:	de	aankomst	van	Sinterklaas,	gemaakt

met	Kapla!	Komende	week	gaan	we	pepernoten	bakken,	onze

schoen	 zetten	 en	 op	 bezoek	 in	 het	 Sinterklaashuis.	 Die	 dag

(vrijdag	 30	 november)	 vieren	 we	 ook	 juffendag.	We	 hebben

Daan	en	Noud	verwelkomd	in	onze	groep,	Fabienne	en	Vera

zijn	al	aardig	gewend.	Gezellig	dat	jullie	er	zijn!

Een	 heleboel	 kinderen	 hebben	 inmiddels	 hun	 AANKLEED-

DIPLOMA	 gehaald.	 Wat	 ontzettend	 knap	 van	 jullie!	 Voor	 de

kinderen	 die	 dat	 ook	 graag	willen;	 vraag	maar	 aan	 papa	 en

mama	of	je	thuis	hard	mag	oefenen.	In	de	gang	hebben	jullie

vast	 ons	 nieuwe	 leeshoekje	 gezien.	 	 Het	 is	 erg	 gezellig

geworden.

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!

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.	7,	26	november	2018

Kernwaarden
Tijdens	 onze	 studiedag	 een	 paar	 weken

geleden	 zijn	 we	 aan	 de	 slag	 geweest	 met

het	verder	uitwerken	van	onze	kernwaarden

die	we	 elke	 dag	willen	 laten	 terugkomen	 in

ons	onderwijs	aan	uw	zoon/dochter:	

We	bieden	 leerlingen	een	uitdagende	en

veilige	 leeromgeving	waarin	 ze	 optimaal

tot	groei	kunnen	komen	(SAMEN).

Leerkrachten	 hebben	 duidelijk	 in	 beeld

welke	 onderwijsbehoefte	 leerlingen

hebben	 en	 spelen	 hier	 op	 in	 om	 hen

optimale	 kansen	 tot	 leren	 te	 geven

(KANSRIJK	LEREN).

Leerlingen	 krijgen	 zo	 de	 zorg	 die	 ze

nodig	hebben,	waarbij	zijn	en	hun	ouders

betrokken	 worden	 om	 samen	 vanuit

wederzijds	 vertrouwen	 te	 werken	 aan

onderwijsontwikkelingen

(VERTROUWEN).

Door	 in	 te	 spelen	 op	 nieuwe

ontwikkelingen	 en	 veel	 aandacht	 te

besteden	 aan	 lezen	 bereiden	 we	 onze

leerlingen	 voor	 op	 leven	 in	 een

uitdagende	wereld	(PLEZIER).

Activiteitenagenda
26,	27,	29-11:	Rapportbespreking

28-11:	Keet	in	de	kerk

29-11:	Pepernoten	bakken	op	de	Pontes	(3-4a,	6-7a,	7b-8)

29-11:	Zwemmen	groep	5-6

29-11:	Schoen	zetten	voor	groep	1	-	4

30-11:	Juffendag	groep	1	-	2

30-11:	Bezoek	aan	Sinterklaashuis	groep	1	-	4

02-12:	Eerste	Advent

05-12:	Sinterklaasfeest!

09-12:	Tweede	Advent

10-12:	MR-vergadering	(16.00	uur)

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

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	kerk,	aanvang	18.30	uur

	

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.

Simson	heeft	een	groot	geheim:	zijn	haren	mogen	niet	afgeknipt	worden,	want	dat

is	het	teken	dat	hij	bij	God	hoort.	Als	Delila	blijft	aandringen,	vertelt	Simon	het	haar

toch.	 Terwijl	 hij	 slaapt,	 laat	 Delila	 zijn	 haren	 afscheren	 zodat	 Simson	 zijn	 kracht

verliest.

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

tellen	 de	 dagen	 en	 weken	 af	 naar	 Kerst.	 In	 de	 verhalen	 gaat	 het	 over	 gewone

mensen	die	voor	God	heel	belangrijk	zijn:	de	priester	Zacharias,	Maria,	de	herders

in	het	veld.	Zij	tellen	mee	in	het	verhaal	van	God	en	de	mensen.	Het	thema	van	deze

weken	is	dan	ook:	Tel	je	mee?

Elk	jaar	brengen	mensen	in	de	tempel	een	offer:	dan	geven	ze	een	cadeau	aan	God.

Wie	mag	dat	cadeau	geven?	Het	 lot	wijst	Zacharias	aan.	Zijn	verwondering	wordt

nog	groter	als	in	de	tempel	een	engel	aan	hem	verschijnt	die	zegt	dat	hij	een	zoon

zal	 krijgen.	 Ook	 Maria	 krijgt	 bezoek	 van	 een	 engel:	 Zij,	 een	 gewoon	 meisje	 uit

Nazaret,	wordt	de	moeder	van	Jezus.

Schoolfotograaf
Als	het	goed	is	hebt	u	vandaag,	maandag	de	brief	van	de	schoolfotograaf	gekregen.	U	kunt	zo

zelf	de	gemaakte	foto's	bekijken	en	bestellen.

Extra	kleding
Af	en	toe	komt	het	voor	dat	kinderen	een	ongelukje	hebben	en	niet	op	de	tijd	bij	het	toilet	zijn.

Het	zou	handig	zijn	om	op	school	wat	extra	schone	kleding	te	hebben,	ondergoed	en	broeken.

Heeft	u	nog	wat	 kleding	over	die	voor	uw	zoon/dochter	 te	klein	 is?	Wij	ontvangen	het	graag,

zodat	we	een	voorraadje	hebben.	Vooral	broeken	(jongens-	en	meisjes)	zijn	welkom!	Heel	graag

en	alvast	bedankt!

Kinderpostzegels
We	kregen	bericht	van	de	Stichting	Kinderpostzegels	dat	de	leerlingen	van	groep	7	&	8	van	de

Jan	Wouter	van	den	Doelschool	het	schitterende	bedrag	van

€	4.932,54
bij	elkaar	hebben	gebracht.	Dat	is	fantastisch!	Dank	aan	alle	kinderen	die	zo	hun	best	hebben

gedaan	en	dank	aan	iedereen	die	 iets	heeft	gekocht!	Met	dit	mooie	bedrag	kan	het	 leven	van

veel	kinderen	mooier	worden	gemaakt!		

Schoolfruit
Bijna	 alle	 kinderen	 denken	 er	 aan,	 enkele	 nog	 niet.	 Daarom	 nogmaals	 de	 oproep	 om	 uw

kind(eren)	op	dinsdag	en	donderdag	fruit	mee	te	laten	brengen.	Op	deze	dagen	dus	geen	koek!!

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.

Wist	je	dat	...
...we	de	vrijdagochtend	na	onze	kerstviering	op	20	december	een	half	uurtje	later	mogen

beginnen?	We	hebben	dan	van	08.30	-	09.00	uur	inloop.

...we	bijna	onze	nieuwe	adjunct-directeur	aan	u	kunnen	voorstellen?	

...meester	Henk	afgelopen	zaterdag	jarig	is	geweest	en	83	kaartjes	heeft	gekregen?

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	december	2018
.

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

26-11:	Noud	van	der	Paal	(4),	groep		1

28-11:	juf	Ellen

29-11:	Leonie	Vrolijk	(9),	groep	6

03-12:	Chanell	Fongang	Djouka	(11),	groep	7

Gefeliciteerd	allemaal	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Medezeggenschapsraad
Sinds	kort	mag	ik	aanschuiven	bij	de	MR	van	de	Jan	Wouter.

Vandaar	wil	 ik	me	graag	voorstellen.	 Ik	ben	moeder	van	Olaf

(groep	4)	en	Benthe	(groep	2).	Vanwege	mijn	baan	als	Sales

Coördinator	 bij	 Center	 Parcs	 Port	 Zélande	 verhuisden	 mijn

man	en	ik,	nu	bijna	10	jaar	geleden,	naar	Zierikzee.	We	wonen

hier	met	veel	plezier.	

Ik	heb	onlangs	mijn	werktijden	goed	aan	kunnen	passen	aan

het	nieuwe	schoolrooster.	Dat	is	natuurlijk	heel	fijn,	maar	heeft	als	nadeel	dat	ik	onder	schooltijd

nauwelijks	inzetbaar	ben	om	te	helpen.	Nu	ik	bij	de	MR	zit	blijf	ik	toch	heel	betrokken	bij	school

en	kan	ik	me	inzetten	voor	goed	onderwijs.Vriendelijke	groet,	Bianca	Dumay

Nieuws	uit	de	kleutergroep
In	 groep	 1	 /	 2	 	wordt	 al	 vol	 verwachting	 uitgekeken	 naar	 de

komst	van	de	Sint.	We	volgen	het	Sinterklaasjournaal,	maken

werkjes	en	zingen	liedjes.	Tijdens	de	gymles	oefenen	we	voor

onze	 Pietendiploma.	 Dat	 gaat	 helemaal	 goedkomen!

Hiernaast	op	de	 foto:	de	aankomst	van	Sinterklaas,	gemaakt

met	Kapla!	Komende	week	gaan	we	pepernoten	bakken,	onze

schoen	 zetten	 en	 op	 bezoek	 in	 het	 Sinterklaashuis.	 Die	 dag

(vrijdag	 30	 november)	 vieren	 we	 ook	 juffendag.	We	 hebben

Daan	en	Noud	verwelkomd	in	onze	groep,	Fabienne	en	Vera

zijn	al	aardig	gewend.	Gezellig	dat	jullie	er	zijn!

Een	 heleboel	 kinderen	 hebben	 inmiddels	 hun	 AANKLEED-

DIPLOMA	 gehaald.	 Wat	 ontzettend	 knap	 van	 jullie!	 Voor	 de

kinderen	 die	 dat	 ook	 graag	willen;	 vraag	maar	 aan	 papa	 en

mama	of	je	thuis	hard	mag	oefenen.	In	de	gang	hebben	jullie

vast	 ons	 nieuwe	 leeshoekje	 gezien.	 	 Het	 is	 erg	 gezellig

geworden.

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!

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.	7,	26	november	2018

Kernwaarden
Tijdens	 onze	 studiedag	 een	 paar	 weken

geleden	 zijn	 we	 aan	 de	 slag	 geweest	 met

het	verder	uitwerken	van	onze	kernwaarden

die	we	 elke	 dag	willen	 laten	 terugkomen	 in

ons	onderwijs	aan	uw	zoon/dochter:	

We	bieden	 leerlingen	een	uitdagende	en

veilige	 leeromgeving	waarin	 ze	 optimaal

tot	groei	kunnen	komen	(SAMEN).

Leerkrachten	 hebben	 duidelijk	 in	 beeld

welke	 onderwijsbehoefte	 leerlingen

hebben	 en	 spelen	 hier	 op	 in	 om	 hen

optimale	 kansen	 tot	 leren	 te	 geven

(KANSRIJK	LEREN).

Leerlingen	 krijgen	 zo	 de	 zorg	 die	 ze

nodig	hebben,	waarbij	zijn	en	hun	ouders

betrokken	 worden	 om	 samen	 vanuit

wederzijds	 vertrouwen	 te	 werken	 aan

onderwijsontwikkelingen

(VERTROUWEN).

Door	 in	 te	 spelen	 op	 nieuwe

ontwikkelingen	 en	 veel	 aandacht	 te

besteden	 aan	 lezen	 bereiden	 we	 onze

leerlingen	 voor	 op	 leven	 in	 een

uitdagende	wereld	(PLEZIER).

Activiteitenagenda
26,	27,	29-11:	Rapportbespreking

28-11:	Keet	in	de	kerk

29-11:	Pepernoten	bakken	op	de	Pontes	(3-4a,	6-7a,	7b-8)

29-11:	Zwemmen	groep	5-6

29-11:	Schoen	zetten	voor	groep	1	-	4

30-11:	Juffendag	groep	1	-	2

30-11:	Bezoek	aan	Sinterklaashuis	groep	1	-	4

02-12:	Eerste	Advent

05-12:	Sinterklaasfeest!

09-12:	Tweede	Advent

10-12:	MR-vergadering	(16.00	uur)

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

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	kerk,	aanvang	18.30	uur

	

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.

Simson	heeft	een	groot	geheim:	zijn	haren	mogen	niet	afgeknipt	worden,	want	dat

is	het	teken	dat	hij	bij	God	hoort.	Als	Delila	blijft	aandringen,	vertelt	Simon	het	haar

toch.	 Terwijl	 hij	 slaapt,	 laat	 Delila	 zijn	 haren	 afscheren	 zodat	 Simson	 zijn	 kracht

verliest.

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

tellen	 de	 dagen	 en	 weken	 af	 naar	 Kerst.	 In	 de	 verhalen	 gaat	 het	 over	 gewone

mensen	die	voor	God	heel	belangrijk	zijn:	de	priester	Zacharias,	Maria,	de	herders

in	het	veld.	Zij	tellen	mee	in	het	verhaal	van	God	en	de	mensen.	Het	thema	van	deze

weken	is	dan	ook:	Tel	je	mee?

Elk	jaar	brengen	mensen	in	de	tempel	een	offer:	dan	geven	ze	een	cadeau	aan	God.

Wie	mag	dat	cadeau	geven?	Het	 lot	wijst	Zacharias	aan.	Zijn	verwondering	wordt

nog	groter	als	in	de	tempel	een	engel	aan	hem	verschijnt	die	zegt	dat	hij	een	zoon

zal	 krijgen.	 Ook	 Maria	 krijgt	 bezoek	 van	 een	 engel:	 Zij,	 een	 gewoon	 meisje	 uit

Nazaret,	wordt	de	moeder	van	Jezus.

Schoolfotograaf
Als	het	goed	is	hebt	u	vandaag,	maandag	de	brief	van	de	schoolfotograaf	gekregen.	U	kunt	zo

zelf	de	gemaakte	foto's	bekijken	en	bestellen.

Extra	kleding
Af	en	toe	komt	het	voor	dat	kinderen	een	ongelukje	hebben	en	niet	op	de	tijd	bij	het	toilet	zijn.

Het	zou	handig	zijn	om	op	school	wat	extra	schone	kleding	te	hebben,	ondergoed	en	broeken.

Heeft	u	nog	wat	 kleding	over	die	voor	uw	zoon/dochter	 te	klein	 is?	Wij	ontvangen	het	graag,

zodat	we	een	voorraadje	hebben.	Vooral	broeken	(jongens-	en	meisjes)	zijn	welkom!	Heel	graag

en	alvast	bedankt!

Kinderpostzegels
We	kregen	bericht	van	de	Stichting	Kinderpostzegels	dat	de	leerlingen	van	groep	7	&	8	van	de

Jan	Wouter	van	den	Doelschool	het	schitterende	bedrag	van

€	4.932,54
bij	elkaar	hebben	gebracht.	Dat	is	fantastisch!	Dank	aan	alle	kinderen	die	zo	hun	best	hebben

gedaan	en	dank	aan	iedereen	die	 iets	heeft	gekocht!	Met	dit	mooie	bedrag	kan	het	 leven	van

veel	kinderen	mooier	worden	gemaakt!		

Schoolfruit
Bijna	 alle	 kinderen	 denken	 er	 aan,	 enkele	 nog	 niet.	 Daarom	 nogmaals	 de	 oproep	 om	 uw

kind(eren)	op	dinsdag	en	donderdag	fruit	mee	te	laten	brengen.	Op	deze	dagen	dus	geen	koek!!

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.

Wist	je	dat	...
...we	de	vrijdagochtend	na	onze	kerstviering	op	20	december	een	half	uurtje	later	mogen

beginnen?	We	hebben	dan	van	08.30	-	09.00	uur	inloop.

...we	bijna	onze	nieuwe	adjunct-directeur	aan	u	kunnen	voorstellen?	

...meester	Henk	afgelopen	zaterdag	jarig	is	geweest	en	83	kaartjes	heeft	gekregen?

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	december	2018
.

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

26-11:	Noud	van	der	Paal	(4),	groep		1

28-11:	juf	Ellen

29-11:	Leonie	Vrolijk	(9),	groep	6

03-12:	Chanell	Fongang	Djouka	(11),	groep	7

Gefeliciteerd	allemaal	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Medezeggenschapsraad
Sinds	kort	mag	ik	aanschuiven	bij	de	MR	van	de	Jan	Wouter.

Vandaar	wil	 ik	me	graag	voorstellen.	 Ik	ben	moeder	van	Olaf

(groep	4)	en	Benthe	(groep	2).	Vanwege	mijn	baan	als	Sales

Coördinator	 bij	 Center	 Parcs	 Port	 Zélande	 verhuisden	 mijn

man	en	ik,	nu	bijna	10	jaar	geleden,	naar	Zierikzee.	We	wonen

hier	met	veel	plezier.	

Ik	heb	onlangs	mijn	werktijden	goed	aan	kunnen	passen	aan

het	nieuwe	schoolrooster.	Dat	is	natuurlijk	heel	fijn,	maar	heeft	als	nadeel	dat	ik	onder	schooltijd

nauwelijks	inzetbaar	ben	om	te	helpen.	Nu	ik	bij	de	MR	zit	blijf	ik	toch	heel	betrokken	bij	school

en	kan	ik	me	inzetten	voor	goed	onderwijs.Vriendelijke	groet,	Bianca	Dumay

Nieuws	uit	de	kleutergroep
In	 groep	 1	 /	 2	 	wordt	 al	 vol	 verwachting	 uitgekeken	 naar	 de

komst	van	de	Sint.	We	volgen	het	Sinterklaasjournaal,	maken

werkjes	en	zingen	liedjes.	Tijdens	de	gymles	oefenen	we	voor

onze	 Pietendiploma.	 Dat	 gaat	 helemaal	 goedkomen!

Hiernaast	op	de	 foto:	de	aankomst	van	Sinterklaas,	gemaakt

met	Kapla!	Komende	week	gaan	we	pepernoten	bakken,	onze

schoen	 zetten	 en	 op	 bezoek	 in	 het	 Sinterklaashuis.	 Die	 dag

(vrijdag	 30	 november)	 vieren	 we	 ook	 juffendag.	We	 hebben

Daan	en	Noud	verwelkomd	in	onze	groep,	Fabienne	en	Vera

zijn	al	aardig	gewend.	Gezellig	dat	jullie	er	zijn!

Een	 heleboel	 kinderen	 hebben	 inmiddels	 hun	 AANKLEED-

DIPLOMA	 gehaald.	 Wat	 ontzettend	 knap	 van	 jullie!	 Voor	 de

kinderen	 die	 dat	 ook	 graag	willen;	 vraag	maar	 aan	 papa	 en

mama	of	je	thuis	hard	mag	oefenen.	In	de	gang	hebben	jullie

vast	 ons	 nieuwe	 leeshoekje	 gezien.	 	 Het	 is	 erg	 gezellig

geworden.

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!

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.	7,	26	november	2018

Kernwaarden
Tijdens	 onze	 studiedag	 een	 paar	 weken

geleden	 zijn	 we	 aan	 de	 slag	 geweest	 met

het	verder	uitwerken	van	onze	kernwaarden

die	we	 elke	 dag	willen	 laten	 terugkomen	 in

ons	onderwijs	aan	uw	zoon/dochter:	

We	bieden	 leerlingen	een	uitdagende	en

veilige	 leeromgeving	waarin	 ze	 optimaal

tot	groei	kunnen	komen	(SAMEN).

Leerkrachten	 hebben	 duidelijk	 in	 beeld

welke	 onderwijsbehoefte	 leerlingen

hebben	 en	 spelen	 hier	 op	 in	 om	 hen

optimale	 kansen	 tot	 leren	 te	 geven

(KANSRIJK	LEREN).

Leerlingen	 krijgen	 zo	 de	 zorg	 die	 ze

nodig	hebben,	waarbij	zijn	en	hun	ouders

betrokken	 worden	 om	 samen	 vanuit

wederzijds	 vertrouwen	 te	 werken	 aan

onderwijsontwikkelingen

(VERTROUWEN).

Door	 in	 te	 spelen	 op	 nieuwe

ontwikkelingen	 en	 veel	 aandacht	 te

besteden	 aan	 lezen	 bereiden	 we	 onze

leerlingen	 voor	 op	 leven	 in	 een

uitdagende	wereld	(PLEZIER).

Activiteitenagenda
26,	27,	29-11:	Rapportbespreking

28-11:	Keet	in	de	kerk

29-11:	Pepernoten	bakken	op	de	Pontes	(3-4a,	6-7a,	7b-8)

29-11:	Zwemmen	groep	5-6

29-11:	Schoen	zetten	voor	groep	1	-	4

30-11:	Juffendag	groep	1	-	2

30-11:	Bezoek	aan	Sinterklaashuis	groep	1	-	4

02-12:	Eerste	Advent

05-12:	Sinterklaasfeest!

09-12:	Tweede	Advent

10-12:	MR-vergadering	(16.00	uur)

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

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	kerk,	aanvang	18.30	uur

	

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.

Simson	heeft	een	groot	geheim:	zijn	haren	mogen	niet	afgeknipt	worden,	want	dat

is	het	teken	dat	hij	bij	God	hoort.	Als	Delila	blijft	aandringen,	vertelt	Simon	het	haar

toch.	 Terwijl	 hij	 slaapt,	 laat	 Delila	 zijn	 haren	 afscheren	 zodat	 Simson	 zijn	 kracht

verliest.

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

tellen	 de	 dagen	 en	 weken	 af	 naar	 Kerst.	 In	 de	 verhalen	 gaat	 het	 over	 gewone

mensen	die	voor	God	heel	belangrijk	zijn:	de	priester	Zacharias,	Maria,	de	herders

in	het	veld.	Zij	tellen	mee	in	het	verhaal	van	God	en	de	mensen.	Het	thema	van	deze

weken	is	dan	ook:	Tel	je	mee?

Elk	jaar	brengen	mensen	in	de	tempel	een	offer:	dan	geven	ze	een	cadeau	aan	God.

Wie	mag	dat	cadeau	geven?	Het	 lot	wijst	Zacharias	aan.	Zijn	verwondering	wordt

nog	groter	als	in	de	tempel	een	engel	aan	hem	verschijnt	die	zegt	dat	hij	een	zoon

zal	 krijgen.	 Ook	 Maria	 krijgt	 bezoek	 van	 een	 engel:	 Zij,	 een	 gewoon	 meisje	 uit

Nazaret,	wordt	de	moeder	van	Jezus.

Schoolfotograaf
Als	het	goed	is	hebt	u	vandaag,	maandag	de	brief	van	de	schoolfotograaf	gekregen.	U	kunt	zo

zelf	de	gemaakte	foto's	bekijken	en	bestellen.

Extra	kleding
Af	en	toe	komt	het	voor	dat	kinderen	een	ongelukje	hebben	en	niet	op	de	tijd	bij	het	toilet	zijn.

Het	zou	handig	zijn	om	op	school	wat	extra	schone	kleding	te	hebben,	ondergoed	en	broeken.

Heeft	u	nog	wat	 kleding	over	die	voor	uw	zoon/dochter	 te	klein	 is?	Wij	ontvangen	het	graag,

zodat	we	een	voorraadje	hebben.	Vooral	broeken	(jongens-	en	meisjes)	zijn	welkom!	Heel	graag

en	alvast	bedankt!

Kinderpostzegels
We	kregen	bericht	van	de	Stichting	Kinderpostzegels	dat	de	leerlingen	van	groep	7	&	8	van	de

Jan	Wouter	van	den	Doelschool	het	schitterende	bedrag	van

€	4.932,54
bij	elkaar	hebben	gebracht.	Dat	is	fantastisch!	Dank	aan	alle	kinderen	die	zo	hun	best	hebben

gedaan	en	dank	aan	iedereen	die	 iets	heeft	gekocht!	Met	dit	mooie	bedrag	kan	het	 leven	van

veel	kinderen	mooier	worden	gemaakt!		

Schoolfruit
Bijna	 alle	 kinderen	 denken	 er	 aan,	 enkele	 nog	 niet.	 Daarom	 nogmaals	 de	 oproep	 om	 uw

kind(eren)	op	dinsdag	en	donderdag	fruit	mee	te	laten	brengen.	Op	deze	dagen	dus	geen	koek!!

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.

Wist	je	dat	...
...we	de	vrijdagochtend	na	onze	kerstviering	op	20	december	een	half	uurtje	later	mogen

beginnen?	We	hebben	dan	van	08.30	-	09.00	uur	inloop.

...we	bijna	onze	nieuwe	adjunct-directeur	aan	u	kunnen	voorstellen?	

...meester	Henk	afgelopen	zaterdag	jarig	is	geweest	en	83	kaartjes	heeft	gekregen?

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	december	2018
.

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

26-11:	Noud	van	der	Paal	(4),	groep		1

28-11:	juf	Ellen

29-11:	Leonie	Vrolijk	(9),	groep	6

03-12:	Chanell	Fongang	Djouka	(11),	groep	7

Gefeliciteerd	allemaal	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

Medezeggenschapsraad
Sinds	kort	mag	ik	aanschuiven	bij	de	MR	van	de	Jan	Wouter.

Vandaar	wil	 ik	me	graag	voorstellen.	 Ik	ben	moeder	van	Olaf

(groep	4)	en	Benthe	(groep	2).	Vanwege	mijn	baan	als	Sales

Coördinator	 bij	 Center	 Parcs	 Port	 Zélande	 verhuisden	 mijn

man	en	ik,	nu	bijna	10	jaar	geleden,	naar	Zierikzee.	We	wonen

hier	met	veel	plezier.	

Ik	heb	onlangs	mijn	werktijden	goed	aan	kunnen	passen	aan

het	nieuwe	schoolrooster.	Dat	is	natuurlijk	heel	fijn,	maar	heeft	als	nadeel	dat	ik	onder	schooltijd

nauwelijks	inzetbaar	ben	om	te	helpen.	Nu	ik	bij	de	MR	zit	blijf	ik	toch	heel	betrokken	bij	school

en	kan	ik	me	inzetten	voor	goed	onderwijs.Vriendelijke	groet,	Bianca	Dumay

Nieuws	uit	de	kleutergroep
In	 groep	 1	 /	 2	 	wordt	 al	 vol	 verwachting	 uitgekeken	 naar	 de

komst	van	de	Sint.	We	volgen	het	Sinterklaasjournaal,	maken

werkjes	en	zingen	liedjes.	Tijdens	de	gymles	oefenen	we	voor

onze	 Pietendiploma.	 Dat	 gaat	 helemaal	 goedkomen!

Hiernaast	op	de	 foto:	de	aankomst	van	Sinterklaas,	gemaakt

met	Kapla!	Komende	week	gaan	we	pepernoten	bakken,	onze

schoen	 zetten	 en	 op	 bezoek	 in	 het	 Sinterklaashuis.	 Die	 dag

(vrijdag	 30	 november)	 vieren	 we	 ook	 juffendag.	We	 hebben

Daan	en	Noud	verwelkomd	in	onze	groep,	Fabienne	en	Vera

zijn	al	aardig	gewend.	Gezellig	dat	jullie	er	zijn!

Een	 heleboel	 kinderen	 hebben	 inmiddels	 hun	 AANKLEED-

DIPLOMA	 gehaald.	 Wat	 ontzettend	 knap	 van	 jullie!	 Voor	 de

kinderen	 die	 dat	 ook	 graag	willen;	 vraag	maar	 aan	 papa	 en

mama	of	je	thuis	hard	mag	oefenen.	In	de	gang	hebben	jullie

vast	 ons	 nieuwe	 leeshoekje	 gezien.	 	 Het	 is	 erg	 gezellig

geworden.

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!

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.	7,	26	november	2018

Kernwaarden
Tijdens	 onze	 studiedag	 een	 paar	 weken

geleden	 zijn	 we	 aan	 de	 slag	 geweest	 met

het	verder	uitwerken	van	onze	kernwaarden

die	we	 elke	 dag	willen	 laten	 terugkomen	 in

ons	onderwijs	aan	uw	zoon/dochter:	

We	bieden	 leerlingen	een	uitdagende	en

veilige	 leeromgeving	waarin	 ze	 optimaal

tot	groei	kunnen	komen	(SAMEN).

Leerkrachten	 hebben	 duidelijk	 in	 beeld

welke	 onderwijsbehoefte	 leerlingen

hebben	 en	 spelen	 hier	 op	 in	 om	 hen

optimale	 kansen	 tot	 leren	 te	 geven

(KANSRIJK	LEREN).

Leerlingen	 krijgen	 zo	 de	 zorg	 die	 ze

nodig	hebben,	waarbij	zijn	en	hun	ouders

betrokken	 worden	 om	 samen	 vanuit

wederzijds	 vertrouwen	 te	 werken	 aan

onderwijsontwikkelingen

(VERTROUWEN).

Door	 in	 te	 spelen	 op	 nieuwe

ontwikkelingen	 en	 veel	 aandacht	 te

besteden	 aan	 lezen	 bereiden	 we	 onze

leerlingen	 voor	 op	 leven	 in	 een

uitdagende	wereld	(PLEZIER).

Activiteitenagenda
26,	27,	29-11:	Rapportbespreking

28-11:	Keet	in	de	kerk

29-11:	Pepernoten	bakken	op	de	Pontes	(3-4a,	6-7a,	7b-8)

29-11:	Zwemmen	groep	5-6

29-11:	Schoen	zetten	voor	groep	1	-	4

30-11:	Juffendag	groep	1	-	2

30-11:	Bezoek	aan	Sinterklaashuis	groep	1	-	4

02-12:	Eerste	Advent

05-12:	Sinterklaasfeest!

09-12:	Tweede	Advent

10-12:	MR-vergadering	(16.00	uur)

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

13-12:	Ouderraad,	20.00	uur

20-12:	Kerstviering	in	de	kerk,	aanvang	18.30	uur

	

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.

Simson	heeft	een	groot	geheim:	zijn	haren	mogen	niet	afgeknipt	worden,	want	dat

is	het	teken	dat	hij	bij	God	hoort.	Als	Delila	blijft	aandringen,	vertelt	Simon	het	haar

toch.	 Terwijl	 hij	 slaapt,	 laat	 Delila	 zijn	 haren	 afscheren	 zodat	 Simson	 zijn	 kracht

verliest.

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

tellen	 de	 dagen	 en	 weken	 af	 naar	 Kerst.	 In	 de	 verhalen	 gaat	 het	 over	 gewone

mensen	die	voor	God	heel	belangrijk	zijn:	de	priester	Zacharias,	Maria,	de	herders

in	het	veld.	Zij	tellen	mee	in	het	verhaal	van	God	en	de	mensen.	Het	thema	van	deze

weken	is	dan	ook:	Tel	je	mee?

Elk	jaar	brengen	mensen	in	de	tempel	een	offer:	dan	geven	ze	een	cadeau	aan	God.

Wie	mag	dat	cadeau	geven?	Het	 lot	wijst	Zacharias	aan.	Zijn	verwondering	wordt

nog	groter	als	in	de	tempel	een	engel	aan	hem	verschijnt	die	zegt	dat	hij	een	zoon

zal	 krijgen.	 Ook	 Maria	 krijgt	 bezoek	 van	 een	 engel:	 Zij,	 een	 gewoon	 meisje	 uit

Nazaret,	wordt	de	moeder	van	Jezus.

Schoolfotograaf
Als	het	goed	is	hebt	u	vandaag,	maandag	de	brief	van	de	schoolfotograaf	gekregen.	U	kunt	zo

zelf	de	gemaakte	foto's	bekijken	en	bestellen.

Extra	kleding
Af	en	toe	komt	het	voor	dat	kinderen	een	ongelukje	hebben	en	niet	op	de	tijd	bij	het	toilet	zijn.

Het	zou	handig	zijn	om	op	school	wat	extra	schone	kleding	te	hebben,	ondergoed	en	broeken.

Heeft	u	nog	wat	 kleding	over	die	voor	uw	zoon/dochter	 te	klein	 is?	Wij	ontvangen	het	graag,

zodat	we	een	voorraadje	hebben.	Vooral	broeken	(jongens-	en	meisjes)	zijn	welkom!	Heel	graag

en	alvast	bedankt!

Kinderpostzegels
We	kregen	bericht	van	de	Stichting	Kinderpostzegels	dat	de	leerlingen	van	groep	7	&	8	van	de

Jan	Wouter	van	den	Doelschool	het	schitterende	bedrag	van

€	4.932,54
bij	elkaar	hebben	gebracht.	Dat	is	fantastisch!	Dank	aan	alle	kinderen	die	zo	hun	best	hebben

gedaan	en	dank	aan	iedereen	die	 iets	heeft	gekocht!	Met	dit	mooie	bedrag	kan	het	 leven	van

veel	kinderen	mooier	worden	gemaakt!		

Schoolfruit
Bijna	 alle	 kinderen	 denken	 er	 aan,	 enkele	 nog	 niet.	 Daarom	 nogmaals	 de	 oproep	 om	 uw

kind(eren)	op	dinsdag	en	donderdag	fruit	mee	te	laten	brengen.	Op	deze	dagen	dus	geen	koek!!

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.

Wist	je	dat	...
...we	de	vrijdagochtend	na	onze	kerstviering	op	20	december	een	half	uurtje	later	mogen

beginnen?	We	hebben	dan	van	08.30	-	09.00	uur	inloop.

...we	bijna	onze	nieuwe	adjunct-directeur	aan	u	kunnen	voorstellen?	

...meester	Henk	afgelopen	zaterdag	jarig	is	geweest	en	83	kaartjes	heeft	gekregen?

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	december	2018
.

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.


