LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Schoolnieuwsnr. 10, 28 januari 2019

Klankbord
Beste ouders, verzorgers,
Er gebeurt veel in de school en met elkaar
zijn we hard bezig om ons onderwijs steeds
beter te maken. Zo hadden we vorige week
donderdag ons eerste overleg met de
pedagogisch medewerkers van Kibeo en
was
donderdagochtend
een
eerste
klankbordoverleg. Ik wil graag van zoveel
mogelijk ouders horen wat ze vinden van de
school en hoe we verbeteringen kunnen
doorvoeren. Op 28-02; 28-03; 09-05 en 1306 nodig ik u uit, om direct om 08.30 uur bij
een volgend klankbordoverleg aanwezig te
zijn. Het hoeft niet, maar als u het leuk vindt
om te sparren over het onderwijs, met het
doel dit nog beter te maken, dan bent u van
harte welkom!!

Activiteitenagenda
29-01: Meester René geeft les in groep 4b/5
29-01: Adviesgesprekken groep 8
30-01: Juf Chanou geeft les in groep 4b/5
01-02: Juf Ellen vrij, meester René geeft les in groep 1-2
04-02: Juf Chanou geeft les in groep 4b/5
05-02: Juf Caroline geeft les in groep 4b/5
05-02: Inkijk schriften groep 3
06-02: Juf Chanou geeft les in groep 4b/5
07-02: Zwemmen groep 5-6
08-02: Juf Hanneke vrij, juf Ingrid geeft les aan groep 3-4a
11-02: Juf Caroline geeft les in groep 4b/5
12-02: Juf Caroline geeft les in groep 4b/5
13-02: Juf Chanou geeft les in groep 4b/5

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 5: Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats!
Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met
Hem over het koninkrijk van God. En bij de bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw
over het levende water. Zo vertelt Hij over God aan iedereen die het horen wil.
Week 6: Een vader komt aan Jezus vragen of Hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan
een zieke man bij het water van Bethesda wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten
nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat
zien wat God voor mensen doet.

Download schoolgids

Onze jarigen
01-02: Feline (7), groep 3
01-02: Juf Debbie
05-02: Jullian (10), groep 6
06-02: Jaylinn (5), groep 1
10-02: Meis (4), groep 1

Welkom op school!
Hierboven zien we dat Meis binnenkort vier jaar wordt. Ze is
het zusje van Loura in groep 3. We wensen haar een fijne tijd
op onze school!

Kanjerlessen
We merken dat de leerlingen op het schoolplein en ook in de
klassen behoefte hebben aan meer begeleiding en steun in
hoe zij met elkaar omgaan. We gaan de komende weken extra
inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen individueel en ook als groep. We werken extra met
Kanjeroefeningen, geven vaker Kanjerlessen en spreken
regelmatig met de leerlingen over hun gedrag en hoe zij zich
voelen. We vinden het van het allergrootste belang dat elk
kind zich veilig voelt op de Jan Wouter. Op onze website
zetten wij ook ons Kanjerprotocol ter inzage zodat u eens kunt
lezen wat onze aanpak is.

JW doet!!!
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vindt de landelijke actie NL doet plaats! We willen hier met
de JW graag aan mee doen en het allerliefste met uw hulp. Al jaren hebben we het plan om het
schoolplein te verbeteren en dit jaar gaat dat hopelijk ook echt gebeuren. Zoals u mogelijk weet
is er op vrijdag 15 maart ook weer een landelijke stakingsdag uitgeroepen voor het gehele
onderwijs. Wij gaan op die dag geen lesgeven, de kinderen zijn dus vrij, maar met ons team
gaan we op het plein aan de slag. We zouden het natuurlijk heel fijn vinden als u ons hierbij wilt
helpen. U mag in dat geval uw kinderen natuurlijk meebrengen, zodat zij ook wat op het plein
kunnen spelen. We horen graag wie kan en wil helpen op deze vrijdag van 9-13 uur. Wij zorgen
voor koffie, thee en wat lekkers. In de volgende Leeswijzer hoort u meer over deze actie en of
het definitief doorgaat.

Project Haïti
Tijdens het Kerstfeest is gecollecteerd voor Sanne en Jonathan, vrienden van juf Marloes. Zij
hebben een project opgezet in Haïti. Vorige week maandag heeft Sanne er in alle groepen over
verteld. met behulp van een power point presentatie. Dat was heel interessant! Het ingezamelde
geld zal worden gebruikt voor huizenbouw, het uitdelen van kinderbijbels, kinderactiviteiten en
voedsel- en watervoorziening.

Juf Cora en vervanging groep 4-5
Vorige week moesten we juf Cora missen en ook in de komene weken zal ze haar werk op
school nog niet kunnen doen.. Ze kwam verkeerd terecht bij het skiën en heeft een arm
gebroken. We hopen haar spoedig weer op school te zien en wensen haar veel geduld en een
voorspoedig herstel toe! Gelukkig is het gelukt om de vervanging van juf Cora tot aan de
voorjaarsvakantie rond te krijgen. Bij de planning bovenaan deze nieuwsbrief ziet u wie wanneer
voor de groep staat. We proberen zoveel mogelijk structuur te houden in de groep, waarbij na
volgende week juf Caroline elke maandag en dinsdag lesgeeft en juf Chanou elke woensdag.
En op donderdag en vrijdag is juf Marieke er weer. Zeer waarschijnlijk gaat juf Caroline op
dinsdag de gymles verzorgen. De ouders van deze groep horen dit via Parro.

Nationale Voorleesdagen
Wat een leuke start van de Nationale Voorleesdagen,
afgelopen donderdag. Heel veel kinderen, maar ook
leerkrachten, hadden hun pyjama of onesie aangetrokken en
even na half negen vertrokken de leerlingen van de
bovenbouw naar de jongere kinderen om hen voor te lezen.
Heel leerzaam èn gezellig!!
Sommige kinderen en een enkele leerkracht liepen de hele
dag in de pyjama/onesie of gingen er zelfs mee naar het
zwembad. Volgens de leerlingen van de leerlingenraad voor
herhaling vatbaar. Zij zijn al druk aan het overleggen over een
nieuwe actie voor over een paar maanden.

Meester Arie
De komende twee weken is meester Arie opnieuw in de groep van juf Hanneke. Hij studeert in
Gouda en geniet ervan om stage te lopen op onze Jan Wouter. We wensen hem goede weken
toe, samen met de kinderen èn het schoolteam!

Splitsing kleutergroep en afsplitsing 3-4-5

Gouda en geniet ervan om stage te lopen op onze Jan Wouter. We wensen hem goede weken
toe, samen met de kinderen èn het schoolteam!

Splitsing kleutergroep en afsplitsing 3-4-5
Wij zijn erg blij dat onze kleutergroep zo groeit dat er al meer dan 30 kleuters in groep 1-2 zitten.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we de groep op een aantal dagdelen spliltsen. Juf Ingrid gaat
de leerkrachten van groep 1-2 ondersteunen in de groep waarbij ze het extra kleuterlokaal tot
haar beschikking heeft. Zij zal er op maandag-, woensdag- en donderdagochtend zijn en ook
nog regelmatig op vrijdagochtend. Alleen op dinsdag geeft juf Ingrid nog les aan groep 3-4.
DIt betekent voor de leerlingen van groep 3-4-5 dat hun extra splitsing wordt opgeheven en dat
we vanaf de voorjaarsvakantie gaan werken met 2 combinatiegroepen, nl. 3-4a en 4b-5. Dit is
vorig jaar al bij te formatiebesprekingen afgesproken. We zijn blij dat het ons is gelukt groep 3
en 4 en 5 zo lang apart les te geven in de ochtenden, maar hopen ook dat de hele dag in
eenzelfde groep zitten, de kinderen rust geeft.

Vervanging juf Marloes
U weet vast dat juf Marloes binnenkort met zwangerschapsverlof gaat. We zijn druk bezig
geweest haar vervanging zo goed mogelijk te regelen. Juf Marloes heeft de afgelopen weken
samen met de leerlingen hard gewerkt om zoveel mogelijk cito-toetsen nog te kunnen afronden
en om het schooladvies voor de leerlingen van groep 8 te verzorgen. We vinden het belangrijk
dat ook de 2e helft van het schooljaar voor de kinderen een fijne periode wordt, waarbij de
leerlingen van groep 8 op een mooie manier afscheid kunnen nemen van de Jan Wouter.
Het plaatje van de vervanging ziet er vanaf maandag 11 februari tot aan de zomervakantie als
volgt uit:
maandag en dinsdag : Juf Eleanore
woensdag : Juf Leonie
donderdag en vrijdag : Juf Chanou
We zijn blij dat we met dit voorstel vertrouwde juffen voor de klas hebben, die de kinderen al
redelijk goed kennen, evenals de school en de groepsspecifieke situatie. Vanaf a.s. maandag
zal juf Leonie starten met het lesgeven in de groep, vanaf 11 februari verschuift haar
lesgevende dag naar woensdag. Juf Eleanore zal vanaf dat moment op maandag en dinsdag de
lessen verzorgen.
We
zijn druk bezig ook de gymlessen van deze groep goed te regelen. Hier berichten wij de ouders
van deze groep z.s.m. via Parro over.

Lesgeven op de JW?
Het is enorm lastig om elke keer weer vervanging te regelen voor een zieke of uitvallende
leerkracht. U hoort hier de laatste tijd ook veel over in de landelijke politiek. Soms zijn er wel
eens ouders die een lesbevoegdheid hebben en alleen op de school van hun kinderen
incidenteel een dagje willen lesgeven. Bent u zo'n ouder? Ik zou het echt heel fijn vinden als u
zich bij mij wilt melden. Inschrijving bij TCOZ en het inleveren van een verklaring van goed
gedrag is dan wel verplicht, maar zo heeft u de mogelijkheid eens een dagje op onze school
mee te draaien en zijn wij weer een invalkracht rijker!! Wij horen graag van u!!

Schaakkampioenschap
Op woensdagmiddag 27 februari aanstaande vindt het
schaakkampioenschap plaats in de Pontes, aanvang half 2.
Onze schakers krijgen eerdaags een berichtje hoe ze zich
kunnen aanmelden.

Kibeo
Het was fijn om afgelopen donderdag met de medewerkers van Kibeo om de tafel te zitten en

Kibeo
Het was fijn om afgelopen donderdag met de medewerkers van Kibeo om de tafel te zitten en
samen na te denken over de toekomst van de Jan Wouter. Kindcentrum Jan Wouter met
opvang, zorg en onderwijs voor 0-13 jaar is ons mooie toekomstbeeld. Zodat kinderen al van
jongs af aan vertrouwd zijn met onze aanpak en u als ouders ook. We zoeken naar steeds meer
afstemming en willen een mooie doorgaande lijn creeren. U hoort hier later weer meer over.

De volgende Leeswijzer van de Jan Wouter
verschijnt op 11 februari 2019
.
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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.

