
In	 de	 tweede	 schoolweek	 hebben	 bijna	 alle	 leerlingen	 een

schitterende	 tekening	 gemaakt.	 Deze	 tekeningen

wroden	gebracht	naar	zieke	mensen	thuis	of	in	de	zorgcentra

op	Schouwen-Duiveland	in	het	kader	van	de	'Ziekenzondag'.

Geweldig	fijn	om	deze	mensen	zo	blij	te	zien	met	de	tekening

van	uw	kind(eren)!

Vorige	 week	 maandag	 hebben	 we	 een	 ontruimingsoefening

gehouden.	 Voor	 de	 eerste	 keer	 dit	 schooljaar	 was	 iedereen

van	tevoren	op	te	hoogte	en	zijn	er	in	de	klas	goede	afspraken

gemaakt.

Om	11	uur	ging	de	bel	 en	 verlieten	alle	 leerkrachten	met	de

leerlingen	 de	 school.	 De	 allerjongsten	 in	 het	 schoolgebouw

maakten	gebruik	een	een	'hulplijn'	zoals	op	de	foto	is	te	zien.

Later	 in	 het	 jaar	 zal	 nog	 een	 keer	 een

brandontruimingsoefening	 gehouden	 worden,	 maar	 dan

onvoorbereid,	zodat	we	goed	kunnen	kijken	of	iedereen	dan	ook	weet	wat	hij/zij	moet	doen	om

veilig	naar	buiten	te	gaan.	Voor	deze	eerste	keer	was	het	een	zeer	geslaagde	oefening.

Vorige	 week	 woensdag	 verzamelden	 zich	 heel	 wat	 kinderen

en	(groot)ouders	op	het	parkeerterrrein	bij	Borrendamme.	Alle

kinderen	kregen	een	 loupe.	Er	moest	gespeurd	worden	naar

een	 persoon.	 Via	 de	 kaartjes	 onderweg	 kwamen	 we	 bij	 de

Nieuwe	Kerk	terecht	waar	ook	tientallen	andere	kinderen	van

de	verschillende	Radarscholen	bijeen	kwamen.

	

Binnen	 speelde	 een	 muziekgroep,	 samengesteld	 uit	 (oud)

leerlingen	en	leerkrachten.	Prachtig!

Ds.	 Freek	 Schipper	 van	 de	 Thomaskerk	 leidde	 de	 korte

dienst.	Veel	kinderen	hadden	inmiddels	begrepen	dat	het	over

Jona	zou	gaan.	Het	werd	een	mooie	dienst,	 begrijpelijk	 voor

iedereen.	 Aan	 het	 eind	 werd	 God	 om	 een	 zegen	 gevraagd

over	 het	 nieuwe	 schooljaar.	 Fijn	 dat	 er	 zoveel	 leerlingen	 en

leerkrachten	van	de	Jan	Wouter	aanwezig	waren.

Wist	u	dat	 juf	Marloes	haar	 leerlingen	aan	het	begin	van	het

schooljaar	heeft	verrast	door	een	mooie	tekst	op	hun	stoel	te

plakken?	 Wat	 denkt	 u	 hiervan:	 'Leren	 is	 proberen',	 'Geloof

erin,	 dat	 is	 het	 begin'	 of	 	 'Succes,	 ik	 geloof	 in	 jou'.	Mooi	 om

zo'n	boodschap	mee	te	krijgen	en	naar	 te	 leven.	Dat	kunnen

we	allemaal	goed	gebruiken!	

Facebook Website

LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
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Een	mooi	welkom!
Beste	ouders	en	verzorgers,

Na	 een	 mooi	 welkom	 begint	 het

langzamerhand	 te	 wennen	 om	 op	 de	 Jan

Wouter	rond	te	lopen.	Ik	herken	steeds	meer

gezichten	 van	 de	 kinderen	 en	 van	 u.	 Al

eerder	heb	ik	gezegd	dat	ik	het	heel	fijn	vindt

om	u	te	ontmoeten	en	ook	als	er	iets	is,	hoor

ik	dat	graag.	Samen	met	het	geweldige	team

van	de	Jan	Wouter	streef	ik	ernaar		om	deze

school	 een	 fantastische	 plek	 te	 laten	 zijn

waar	 kinderen	 optimaal	 kunnen	 groeien	 en

leren.	Tot	snel,	Cindy

Activiteitenagenda

12	september:	Geen	school	wegens	staking

17	september:	MR-vergadering	op	school	(16.00	uur)

18	september:	Prinsjesdag	&	juf	Esmeralda	naar	conferentie

24	september:	GMR-vergadering	Radar

	

Download	schoolgids

Onze	jarigen

12	september:	Thijmen	Schot	(7),	groep	4

15	september:	Nova	van	Aken	(11),	groep	7	

21	september:	Davey	de	Lange	(5),	groep	1	

21	september:	Maudy	Viergever	(5),	groep	1	

24	september:	Thirza	Eichler	(5),	groep	1

Gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	dag	toegewenst!!

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.

God	heeft	Mozes	nodig:	Hij	moet	naar	de	farao	van	Egypte	gaan	om	te	zeggen	dat

hij	 het	 slavenvolk	 moet	 laten	 gaan.	 Mozes	 aarzelt	 en	 zegt	 dat	 hij	 het	 niet	 kan.

Uiteindelijk	gaat	hij	toch,	zijn	broer	Aäron	gaat	met	hem	mee.

De	 farao	wil	het	volk	 Israël	niet	 laten	gaan.	Maar	nadat	er	 tien	zware	plagen	over

Egypte	 zijn	 gekomen,	 gaan	 ze	 toch.	 Zo	 vertrekt	 het	 volk	 van	 God:	 weg	 uit	 de

slavernij,	op	weg	naar	een	veelbelovende	toekomst!

	

Nieuws	van	de	Ouderraad
Op	donderdag	30	augustus	heeft	de	eerste	vergadering	van	dit	schooljaar	plaatsgevonden	met

alle	leden	van	de	ouderraad.

We	hebben	in	deze	vergadering	teruggeblikt	op	de	laatste	activiteiten	van	vorig	schooljaar.	Zo

ook	op	het	zomerfeest	van	groep	1	&	2.	Het	was	een	geslaagde	dag	met	een	zeer	bijzondere

gast;	 Aad	 Piraat.	 Wat	 hebben	 de	 kinderen	 genoten	 met	 sleutels	 zoeken,	 een	 echt	 piraten

broodje	als	lunch	en	nog	vrolijke	dansen	gedaan.

Kamp	 voor	 groep	 7	 &	 8	 is	 ook	 goed	 verlopen.	 Helaas	 zorgde	 de	 harde	 wind	 op	 donderdag

ervoor	dat	niet	alle	kinderen	de	puf	meer	hadden	om	na	de	fietstocht	een	mooie	kanotocht	 te

maken.	Een	aantal	kinderen	liet	zich	niet	kennen.	Al	hun	krachten	gebruikten	ze	om	de	afstand

die	ze	al	gekanood	hadden	nogmaals	af	te	leggen	maar	dan	terug.	Eenmaal	terug	op	het	CJV-

kamp	was	er	door	de	leden	van	de	ouderraad	een	heerlijke	barbecue	klaargezet.	Alle	hongerige

magen	konden	goed	gevuld	worden.	Na	het	eten	waren	er	velen	uitgeteld	en	 lagen	op	 tijd	 in

bed.	Aan	acht	mooie	schooljaren	kwam	voor	de	leerlingen	van	groep	8	dan	toch	echt	een	einde.

Als	mooie	herinnering	met	elkaar	hebben	de	leerlingen	zelf	een	film	gemaakt.	Dit	 is	een	groot

succes	 geweest!	 We	 hebben	 ook	 alvast	 gekeken	 naar	 de	 activiteiten	 die	 dit	 schooljaar

plaatsvinden.	Om	maar	een	paar	activiteiten	te	noemen:	

Nationale	Pannenkoekendag,	schoolontbijt,	zomerfeest	voor	de	gehele	school.	Op	4	oktober	is

de	 opening	 van	 de	 Kinderboekenweek.	 We	 zijn,	 samen	 met	 enkele	 leerkrachten,	 aan	 het

brainstormen	wat	we	met	 de	 opening	 gaan	 doen	 en	welke	 activiteiten	 in	 deze	week	we	 nog

meer	gaan	doen.	Op	vrijdag	12	oktober	is	de	sluiting	van	de	Kinderboekenweek,	ook	hier	gaan

we	weer	iets	leuks	van	maken.	Dit	schooljaar	worden	er	weer	schoolfoto’s	gemaakt	en	wel	op

woensdag	 24	 en	 donderdag	 25	 oktober.	 Verdere	 informatie	 hierover	 volgt	 nog.	 De	 volgende

vergadering	staat	op	voor	donderdag	25	oktober	om	20.00	uur.	Indien	u	interesse	heeft	om	een

vergadering	bij	te	wonen	kunt	u	dit	doorgeven	aan	Diana	van	‘t	Veer,	Marieke	Schot	of	aan	één

van	de	andere	leden	van	de	ouderraad.

Zonnebloemactie

Ontruimingsoefening

Kriebels
Vorige	week	is	er	opnieuw	gecontroleerd	op	'kriebelbeestjes'.	Alleen	bij	enkele	leerlingen	in

groep	7b/8	is	nog	iets	gevonden.	De	andere	groepen	zijn	gelukkig	kriebelvrij.	Fijn	dat	iedereen

goed	meewerkt	om	heel	de	school	kriebelvrij	te	krijgen!	Volgende	week	maandag	worden	de

leerlingen	van	groep	7/8	nogmaals	gecontroleerd.	

	

Startdienst	Radar

Opgaveformulieren	Ouderhulp
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontving	u	een	opgaveformulier	voor	ouderhulp.	We	hebben	uw

hulp	hard	nodig!	We	zijn	vooral	nog	op	zoek	naar	ouders	die	kinderen	willen	begeleiden	naar

Laco,	voor	zwem-	en	gymles,	en	voor	Keet	in	de	kerk.

We	 kunnen	 ons	 goed	 voorstellen	 dat	 u	 het	 druk	 heeft	 maar	 wilt	 u	 het	 ouderhulpformulier

alstublieft	nog	deze	week	invullen	en	meegeven	met	uw	kind.	Uw	hulp	is	ons	veel	waard	en	uw

kind	wordt	er	mee	geholpen!	Alvast	veel	dank	voor	uw	medewerking!

Nieuws	uit	de	kleutergroep
Er	is	al	weer	veel	gebeurd	in	groep	1	/	2!	We	kregen	twee	nieuwe	vriendjes	in	de	groep	en	juf

Corinda	kwam	bij	ons	werken.	Welkom!	Gezellig	hoor!

Na	een	opstartweekje	waarin	we	een	mooie	verjaardagskalender	maakten,	zijn	we	gestart	met

het	thema:	Ik	ben	ik	/	Oei	ik	groei.	We	leerden	over	allerlei	lichaamsdelen	en	hun	functies,	keken

goed	naar	onszelf	en	de	ander	(overeenkomsten	en	verschillen)	en	maakten	prachtige	werkjes.

Toen	broertje	Jack	van	Emma	geboren	werd,	stapten	we	natuurlijk	over	op	het	thema	'baby’s'.

Een	paar	ouders	zorgden	voor	spulletjes	over	deze	thema’s	en	dat	maakt	het	natuurlijk	nog	veel

echter.	Dank	je	wel!

Gevraagd!!	Foto	van	uw	kind	als	baby,	met	zijn/haar	hoofdje	duidelijk	zichtbaar.		We	maken	dan

een	copy	i.v.m.	een	knutselwerkje.	De	foto	krijgt	u	terug.

	

Eten	en	drinken

Ook	het	vijf	gelijke	dagen	model	deed	zijn	intrede	bij	de	kleuters.	Best	wennen	hoor,	maar	wat

doen	de	kinderen	het	goed!	Omdat	we	nu	nog	maar	 twee	eetmomenten	hebben,	willen	we	u

vragen	niet	teveel	eten	en	drinken	mee	te	geven.	Het	kost	sommige	kinderen	erg	veel	moeite

om	dit	allemaal	op	te	krijgen.	In	het	kort;

10.00	uur	tot	10.15	uur:	ochtendhapje	in	de	kring

Ma/wo/vr:	koek,	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

Di	/do:	enkel	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

11.45	uur	tot	12.00	uur:		lunch	aan	tafel

Iedere	dag:		lunchpakketje		met	brood/fruit/groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.		Niet	teveel!

Gym

Op	 dinsdagmiddag	 kunt	 u	 vanaf	 13.50	 uur	 naar	 binnen	 komen	 om	 uw	 kind	 te	 helpen	 met

aankleden	 na	 de	 gymles.	 Daarna	mag	 u	 uw	 kind	 lekker	mee	 naar	 huis	 nemen.	 Als	 uw	 kind

zichzelf	kan	aankleden,	is	dat	uiteraard	niet	nodig.	Bent	u	niet	 in	de	gelegenheid	om	op	tijd	te

zijn,	dan	helpen	wij	gewoon.	Na	de	herfstvakantie	gaan	we	kijken	welke	kinderen	al	zelfstandig

kunnen	aankleden.	Voor	die	kinderen	hebben	we	dan	een	mooie	diploma!

	

Hartelijke	groeten	uit	groep	1	&	2

Wist	je	dat	...
Emma	Quist	uit	groep	1	op	28		augustus	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	we	haar	en	haar

ouders	hier	van	harte	geluk	mee	wensen!

Damian	Boot	(groep	5)	kreeg	er	vorige	week	een	zusje	bij.	Van	harte	gefeliciteerd!

Er	in	de	onderbouw	krentenbaard	is	gesignaleerd.	Het	is	goed	dat	u	hier	bij	uw	eigen

zoon/dochter	even	alert	op	bent.

u	zeer	binnenkort	een	uitnodiging	ontvangt	om	de	Parro-app	te	installeren,	waarmee

leerkrachten	heel	eenvoudig	leuke	ideetjes	en	berichtjes	uit	de	groep	met	u	kunnen	delen?

Sparkels
De	eerste	workshops	van

Sparkels	zijn	op	dinsdag	en

donderdag	van	start

gegaan.	Knopenkunst,

Coole	Aarde	en

Bootcamplessen	zijn	met

veel	enthousiasme

gegeven.	Hierbij	een	korte

fotoimpressie.

	

Bootcamp
Wat	was	het	leuk	om	met

een	flinke	club	kids	uit

groep	7-8	en	een	paar

juffen	samen	te

bootcampen	op	het

schoolplein.

Sophie	(van	Bootcamp

Fitter	Club)	weet	na	deze

keer	dat	ze	voor	volgende

week	nog	meer	intensieve

oefeningen	kan

voorbereiden.

Zo	fanatiek	en	sportief

waren	deze	kids.

Super	leuk	en	tot	volgende

week	om	14.15	uur.

	

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	september	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.
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succes	 geweest!	 We	 hebben	 ook	 alvast	 gekeken	 naar	 de	 activiteiten	 die	 dit	 schooljaar

plaatsvinden.	Om	maar	een	paar	activiteiten	te	noemen:	

Nationale	Pannenkoekendag,	schoolontbijt,	zomerfeest	voor	de	gehele	school.	Op	4	oktober	is

de	 opening	 van	 de	 Kinderboekenweek.	 We	 zijn,	 samen	 met	 enkele	 leerkrachten,	 aan	 het

brainstormen	wat	we	met	 de	 opening	 gaan	 doen	 en	welke	 activiteiten	 in	 deze	week	we	 nog

meer	gaan	doen.	Op	vrijdag	12	oktober	is	de	sluiting	van	de	Kinderboekenweek,	ook	hier	gaan

we	weer	iets	leuks	van	maken.	Dit	schooljaar	worden	er	weer	schoolfoto’s	gemaakt	en	wel	op

woensdag	 24	 en	 donderdag	 25	 oktober.	 Verdere	 informatie	 hierover	 volgt	 nog.	 De	 volgende

vergadering	staat	op	voor	donderdag	25	oktober	om	20.00	uur.	Indien	u	interesse	heeft	om	een

vergadering	bij	te	wonen	kunt	u	dit	doorgeven	aan	Diana	van	‘t	Veer,	Marieke	Schot	of	aan	één

van	de	andere	leden	van	de	ouderraad.

Zonnebloemactie

Ontruimingsoefening

Kriebels
Vorige	week	is	er	opnieuw	gecontroleerd	op	'kriebelbeestjes'.	Alleen	bij	enkele	leerlingen	in

groep	7b/8	is	nog	iets	gevonden.	De	andere	groepen	zijn	gelukkig	kriebelvrij.	Fijn	dat	iedereen

goed	meewerkt	om	heel	de	school	kriebelvrij	te	krijgen!	Volgende	week	maandag	worden	de

leerlingen	van	groep	7/8	nogmaals	gecontroleerd.	

	

Startdienst	Radar

Opgaveformulieren	Ouderhulp
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontving	u	een	opgaveformulier	voor	ouderhulp.	We	hebben	uw

hulp	hard	nodig!	We	zijn	vooral	nog	op	zoek	naar	ouders	die	kinderen	willen	begeleiden	naar

Laco,	voor	zwem-	en	gymles,	en	voor	Keet	in	de	kerk.

We	 kunnen	 ons	 goed	 voorstellen	 dat	 u	 het	 druk	 heeft	 maar	 wilt	 u	 het	 ouderhulpformulier

alstublieft	nog	deze	week	invullen	en	meegeven	met	uw	kind.	Uw	hulp	is	ons	veel	waard	en	uw

kind	wordt	er	mee	geholpen!	Alvast	veel	dank	voor	uw	medewerking!

Nieuws	uit	de	kleutergroep
Er	is	al	weer	veel	gebeurd	in	groep	1	/	2!	We	kregen	twee	nieuwe	vriendjes	in	de	groep	en	juf

Corinda	kwam	bij	ons	werken.	Welkom!	Gezellig	hoor!

Na	een	opstartweekje	waarin	we	een	mooie	verjaardagskalender	maakten,	zijn	we	gestart	met

het	thema:	Ik	ben	ik	/	Oei	ik	groei.	We	leerden	over	allerlei	lichaamsdelen	en	hun	functies,	keken

goed	naar	onszelf	en	de	ander	(overeenkomsten	en	verschillen)	en	maakten	prachtige	werkjes.

Toen	broertje	Jack	van	Emma	geboren	werd,	stapten	we	natuurlijk	over	op	het	thema	'baby’s'.

Een	paar	ouders	zorgden	voor	spulletjes	over	deze	thema’s	en	dat	maakt	het	natuurlijk	nog	veel

echter.	Dank	je	wel!

Gevraagd!!	Foto	van	uw	kind	als	baby,	met	zijn/haar	hoofdje	duidelijk	zichtbaar.		We	maken	dan

een	copy	i.v.m.	een	knutselwerkje.	De	foto	krijgt	u	terug.

	

Eten	en	drinken

Ook	het	vijf	gelijke	dagen	model	deed	zijn	intrede	bij	de	kleuters.	Best	wennen	hoor,	maar	wat

doen	de	kinderen	het	goed!	Omdat	we	nu	nog	maar	 twee	eetmomenten	hebben,	willen	we	u

vragen	niet	teveel	eten	en	drinken	mee	te	geven.	Het	kost	sommige	kinderen	erg	veel	moeite

om	dit	allemaal	op	te	krijgen.	In	het	kort;

10.00	uur	tot	10.15	uur:	ochtendhapje	in	de	kring

Ma/wo/vr:	koek,	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

Di	/do:	enkel	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

11.45	uur	tot	12.00	uur:		lunch	aan	tafel

Iedere	dag:		lunchpakketje		met	brood/fruit/groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.		Niet	teveel!

Gym

Op	 dinsdagmiddag	 kunt	 u	 vanaf	 13.50	 uur	 naar	 binnen	 komen	 om	 uw	 kind	 te	 helpen	 met

aankleden	 na	 de	 gymles.	 Daarna	mag	 u	 uw	 kind	 lekker	mee	 naar	 huis	 nemen.	 Als	 uw	 kind

zichzelf	kan	aankleden,	is	dat	uiteraard	niet	nodig.	Bent	u	niet	 in	de	gelegenheid	om	op	tijd	te

zijn,	dan	helpen	wij	gewoon.	Na	de	herfstvakantie	gaan	we	kijken	welke	kinderen	al	zelfstandig

kunnen	aankleden.	Voor	die	kinderen	hebben	we	dan	een	mooie	diploma!

	

Hartelijke	groeten	uit	groep	1	&	2

Wist	je	dat	...
Emma	Quist	uit	groep	1	op	28		augustus	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	we	haar	en	haar

ouders	hier	van	harte	geluk	mee	wensen!

Damian	Boot	(groep	5)	kreeg	er	vorige	week	een	zusje	bij.	Van	harte	gefeliciteerd!

Er	in	de	onderbouw	krentenbaard	is	gesignaleerd.	Het	is	goed	dat	u	hier	bij	uw	eigen

zoon/dochter	even	alert	op	bent.

u	zeer	binnenkort	een	uitnodiging	ontvangt	om	de	Parro-app	te	installeren,	waarmee

leerkrachten	heel	eenvoudig	leuke	ideetjes	en	berichtjes	uit	de	groep	met	u	kunnen	delen?

Sparkels
De	eerste	workshops	van

Sparkels	zijn	op	dinsdag	en

donderdag	van	start

gegaan.	Knopenkunst,

Coole	Aarde	en

Bootcamplessen	zijn	met

veel	enthousiasme

gegeven.	Hierbij	een	korte

fotoimpressie.

	

Bootcamp
Wat	was	het	leuk	om	met

een	flinke	club	kids	uit

groep	7-8	en	een	paar

juffen	samen	te

bootcampen	op	het

schoolplein.

Sophie	(van	Bootcamp

Fitter	Club)	weet	na	deze

keer	dat	ze	voor	volgende

week	nog	meer	intensieve

oefeningen	kan

voorbereiden.

Zo	fanatiek	en	sportief

waren	deze	kids.

Super	leuk	en	tot	volgende

week	om	14.15	uur.

	

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	september	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.



In	 de	 tweede	 schoolweek	 hebben	 bijna	 alle	 leerlingen	 een

schitterende	 tekening	 gemaakt.	 Deze	 tekeningen

wroden	gebracht	naar	zieke	mensen	thuis	of	in	de	zorgcentra

op	Schouwen-Duiveland	in	het	kader	van	de	'Ziekenzondag'.

Geweldig	fijn	om	deze	mensen	zo	blij	te	zien	met	de	tekening

van	uw	kind(eren)!

Vorige	 week	 maandag	 hebben	 we	 een	 ontruimingsoefening

gehouden.	 Voor	 de	 eerste	 keer	 dit	 schooljaar	 was	 iedereen

van	tevoren	op	te	hoogte	en	zijn	er	in	de	klas	goede	afspraken

gemaakt.

Om	11	uur	ging	de	bel	 en	 verlieten	alle	 leerkrachten	met	de

leerlingen	 de	 school.	 De	 allerjongsten	 in	 het	 schoolgebouw

maakten	gebruik	een	een	'hulplijn'	zoals	op	de	foto	is	te	zien.

Later	 in	 het	 jaar	 zal	 nog	 een	 keer	 een

brandontruimingsoefening	 gehouden	 worden,	 maar	 dan

onvoorbereid,	zodat	we	goed	kunnen	kijken	of	iedereen	dan	ook	weet	wat	hij/zij	moet	doen	om

veilig	naar	buiten	te	gaan.	Voor	deze	eerste	keer	was	het	een	zeer	geslaagde	oefening.

Vorige	 week	 woensdag	 verzamelden	 zich	 heel	 wat	 kinderen

en	(groot)ouders	op	het	parkeerterrrein	bij	Borrendamme.	Alle

kinderen	kregen	een	 loupe.	Er	moest	gespeurd	worden	naar

een	 persoon.	 Via	 de	 kaartjes	 onderweg	 kwamen	 we	 bij	 de

Nieuwe	Kerk	terecht	waar	ook	tientallen	andere	kinderen	van

de	verschillende	Radarscholen	bijeen	kwamen.

	

Binnen	 speelde	 een	 muziekgroep,	 samengesteld	 uit	 (oud)

leerlingen	en	leerkrachten.	Prachtig!

Ds.	 Freek	 Schipper	 van	 de	 Thomaskerk	 leidde	 de	 korte

dienst.	Veel	kinderen	hadden	inmiddels	begrepen	dat	het	over

Jona	zou	gaan.	Het	werd	een	mooie	dienst,	 begrijpelijk	 voor

iedereen.	 Aan	 het	 eind	 werd	 God	 om	 een	 zegen	 gevraagd

over	 het	 nieuwe	 schooljaar.	 Fijn	 dat	 er	 zoveel	 leerlingen	 en

leerkrachten	van	de	Jan	Wouter	aanwezig	waren.

Wist	u	dat	 juf	Marloes	haar	 leerlingen	aan	het	begin	van	het

schooljaar	heeft	verrast	door	een	mooie	tekst	op	hun	stoel	te

plakken?	 Wat	 denkt	 u	 hiervan:	 'Leren	 is	 proberen',	 'Geloof

erin,	 dat	 is	 het	 begin'	 of	 	 'Succes,	 ik	 geloof	 in	 jou'.	Mooi	 om

zo'n	boodschap	mee	te	krijgen	en	naar	 te	 leven.	Dat	kunnen

we	allemaal	goed	gebruiken!	

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.2	2018-2019

Een	mooi	welkom!
Beste	ouders	en	verzorgers,

Na	 een	 mooi	 welkom	 begint	 het

langzamerhand	 te	 wennen	 om	 op	 de	 Jan

Wouter	rond	te	lopen.	Ik	herken	steeds	meer

gezichten	 van	 de	 kinderen	 en	 van	 u.	 Al

eerder	heb	ik	gezegd	dat	ik	het	heel	fijn	vindt

om	u	te	ontmoeten	en	ook	als	er	iets	is,	hoor

ik	dat	graag.	Samen	met	het	geweldige	team

van	de	Jan	Wouter	streef	ik	ernaar		om	deze

school	 een	 fantastische	 plek	 te	 laten	 zijn

waar	 kinderen	 optimaal	 kunnen	 groeien	 en

leren.	Tot	snel,	Cindy

Activiteitenagenda

12	september:	Geen	school	wegens	staking

17	september:	MR-vergadering	op	school	(16.00	uur)

18	september:	Prinsjesdag	&	juf	Esmeralda	naar	conferentie

24	september:	GMR-vergadering	Radar

	

Download	schoolgids

Onze	jarigen

12	september:	Thijmen	Schot	(7),	groep	4

15	september:	Nova	van	Aken	(11),	groep	7	

21	september:	Davey	de	Lange	(5),	groep	1	

21	september:	Maudy	Viergever	(5),	groep	1	

24	september:	Thirza	Eichler	(5),	groep	1

Gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	dag	toegewenst!!

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.

God	heeft	Mozes	nodig:	Hij	moet	naar	de	farao	van	Egypte	gaan	om	te	zeggen	dat

hij	 het	 slavenvolk	 moet	 laten	 gaan.	 Mozes	 aarzelt	 en	 zegt	 dat	 hij	 het	 niet	 kan.

Uiteindelijk	gaat	hij	toch,	zijn	broer	Aäron	gaat	met	hem	mee.

De	 farao	wil	het	volk	 Israël	niet	 laten	gaan.	Maar	nadat	er	 tien	zware	plagen	over

Egypte	 zijn	 gekomen,	 gaan	 ze	 toch.	 Zo	 vertrekt	 het	 volk	 van	 God:	 weg	 uit	 de

slavernij,	op	weg	naar	een	veelbelovende	toekomst!

	

Nieuws	van	de	Ouderraad
Op	donderdag	30	augustus	heeft	de	eerste	vergadering	van	dit	schooljaar	plaatsgevonden	met

alle	leden	van	de	ouderraad.

We	hebben	in	deze	vergadering	teruggeblikt	op	de	laatste	activiteiten	van	vorig	schooljaar.	Zo

ook	op	het	zomerfeest	van	groep	1	&	2.	Het	was	een	geslaagde	dag	met	een	zeer	bijzondere

gast;	 Aad	 Piraat.	 Wat	 hebben	 de	 kinderen	 genoten	 met	 sleutels	 zoeken,	 een	 echt	 piraten

broodje	als	lunch	en	nog	vrolijke	dansen	gedaan.

Kamp	 voor	 groep	 7	 &	 8	 is	 ook	 goed	 verlopen.	 Helaas	 zorgde	 de	 harde	 wind	 op	 donderdag

ervoor	dat	niet	alle	kinderen	de	puf	meer	hadden	om	na	de	fietstocht	een	mooie	kanotocht	 te

maken.	Een	aantal	kinderen	liet	zich	niet	kennen.	Al	hun	krachten	gebruikten	ze	om	de	afstand

die	ze	al	gekanood	hadden	nogmaals	af	te	leggen	maar	dan	terug.	Eenmaal	terug	op	het	CJV-

kamp	was	er	door	de	leden	van	de	ouderraad	een	heerlijke	barbecue	klaargezet.	Alle	hongerige

magen	konden	goed	gevuld	worden.	Na	het	eten	waren	er	velen	uitgeteld	en	 lagen	op	 tijd	 in

bed.	Aan	acht	mooie	schooljaren	kwam	voor	de	leerlingen	van	groep	8	dan	toch	echt	een	einde.

Als	mooie	herinnering	met	elkaar	hebben	de	leerlingen	zelf	een	film	gemaakt.	Dit	 is	een	groot

succes	 geweest!	 We	 hebben	 ook	 alvast	 gekeken	 naar	 de	 activiteiten	 die	 dit	 schooljaar

plaatsvinden.	Om	maar	een	paar	activiteiten	te	noemen:	

Nationale	Pannenkoekendag,	schoolontbijt,	zomerfeest	voor	de	gehele	school.	Op	4	oktober	is

de	 opening	 van	 de	 Kinderboekenweek.	 We	 zijn,	 samen	 met	 enkele	 leerkrachten,	 aan	 het

brainstormen	wat	we	met	 de	 opening	 gaan	 doen	 en	welke	 activiteiten	 in	 deze	week	we	 nog

meer	gaan	doen.	Op	vrijdag	12	oktober	is	de	sluiting	van	de	Kinderboekenweek,	ook	hier	gaan

we	weer	iets	leuks	van	maken.	Dit	schooljaar	worden	er	weer	schoolfoto’s	gemaakt	en	wel	op

woensdag	 24	 en	 donderdag	 25	 oktober.	 Verdere	 informatie	 hierover	 volgt	 nog.	 De	 volgende

vergadering	staat	op	voor	donderdag	25	oktober	om	20.00	uur.	Indien	u	interesse	heeft	om	een

vergadering	bij	te	wonen	kunt	u	dit	doorgeven	aan	Diana	van	‘t	Veer,	Marieke	Schot	of	aan	één

van	de	andere	leden	van	de	ouderraad.

Zonnebloemactie

Ontruimingsoefening

Kriebels
Vorige	week	is	er	opnieuw	gecontroleerd	op	'kriebelbeestjes'.	Alleen	bij	enkele	leerlingen	in

groep	7b/8	is	nog	iets	gevonden.	De	andere	groepen	zijn	gelukkig	kriebelvrij.	Fijn	dat	iedereen

goed	meewerkt	om	heel	de	school	kriebelvrij	te	krijgen!	Volgende	week	maandag	worden	de

leerlingen	van	groep	7/8	nogmaals	gecontroleerd.	

	

Startdienst	Radar

Opgaveformulieren	Ouderhulp
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontving	u	een	opgaveformulier	voor	ouderhulp.	We	hebben	uw

hulp	hard	nodig!	We	zijn	vooral	nog	op	zoek	naar	ouders	die	kinderen	willen	begeleiden	naar

Laco,	voor	zwem-	en	gymles,	en	voor	Keet	in	de	kerk.

We	 kunnen	 ons	 goed	 voorstellen	 dat	 u	 het	 druk	 heeft	 maar	 wilt	 u	 het	 ouderhulpformulier

alstublieft	nog	deze	week	invullen	en	meegeven	met	uw	kind.	Uw	hulp	is	ons	veel	waard	en	uw

kind	wordt	er	mee	geholpen!	Alvast	veel	dank	voor	uw	medewerking!

Nieuws	uit	de	kleutergroep
Er	is	al	weer	veel	gebeurd	in	groep	1	/	2!	We	kregen	twee	nieuwe	vriendjes	in	de	groep	en	juf

Corinda	kwam	bij	ons	werken.	Welkom!	Gezellig	hoor!

Na	een	opstartweekje	waarin	we	een	mooie	verjaardagskalender	maakten,	zijn	we	gestart	met

het	thema:	Ik	ben	ik	/	Oei	ik	groei.	We	leerden	over	allerlei	lichaamsdelen	en	hun	functies,	keken

goed	naar	onszelf	en	de	ander	(overeenkomsten	en	verschillen)	en	maakten	prachtige	werkjes.

Toen	broertje	Jack	van	Emma	geboren	werd,	stapten	we	natuurlijk	over	op	het	thema	'baby’s'.

Een	paar	ouders	zorgden	voor	spulletjes	over	deze	thema’s	en	dat	maakt	het	natuurlijk	nog	veel

echter.	Dank	je	wel!

Gevraagd!!	Foto	van	uw	kind	als	baby,	met	zijn/haar	hoofdje	duidelijk	zichtbaar.		We	maken	dan

een	copy	i.v.m.	een	knutselwerkje.	De	foto	krijgt	u	terug.

	

Eten	en	drinken

Ook	het	vijf	gelijke	dagen	model	deed	zijn	intrede	bij	de	kleuters.	Best	wennen	hoor,	maar	wat

doen	de	kinderen	het	goed!	Omdat	we	nu	nog	maar	 twee	eetmomenten	hebben,	willen	we	u

vragen	niet	teveel	eten	en	drinken	mee	te	geven.	Het	kost	sommige	kinderen	erg	veel	moeite

om	dit	allemaal	op	te	krijgen.	In	het	kort;

10.00	uur	tot	10.15	uur:	ochtendhapje	in	de	kring

Ma/wo/vr:	koek,	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

Di	/do:	enkel	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

11.45	uur	tot	12.00	uur:		lunch	aan	tafel

Iedere	dag:		lunchpakketje		met	brood/fruit/groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.		Niet	teveel!

Gym

Op	 dinsdagmiddag	 kunt	 u	 vanaf	 13.50	 uur	 naar	 binnen	 komen	 om	 uw	 kind	 te	 helpen	 met

aankleden	 na	 de	 gymles.	 Daarna	mag	 u	 uw	 kind	 lekker	mee	 naar	 huis	 nemen.	 Als	 uw	 kind

zichzelf	kan	aankleden,	is	dat	uiteraard	niet	nodig.	Bent	u	niet	 in	de	gelegenheid	om	op	tijd	te

zijn,	dan	helpen	wij	gewoon.	Na	de	herfstvakantie	gaan	we	kijken	welke	kinderen	al	zelfstandig

kunnen	aankleden.	Voor	die	kinderen	hebben	we	dan	een	mooie	diploma!

	

Hartelijke	groeten	uit	groep	1	&	2

Wist	je	dat	...
Emma	Quist	uit	groep	1	op	28		augustus	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	we	haar	en	haar

ouders	hier	van	harte	geluk	mee	wensen!

Damian	Boot	(groep	5)	kreeg	er	vorige	week	een	zusje	bij.	Van	harte	gefeliciteerd!

Er	in	de	onderbouw	krentenbaard	is	gesignaleerd.	Het	is	goed	dat	u	hier	bij	uw	eigen

zoon/dochter	even	alert	op	bent.

u	zeer	binnenkort	een	uitnodiging	ontvangt	om	de	Parro-app	te	installeren,	waarmee

leerkrachten	heel	eenvoudig	leuke	ideetjes	en	berichtjes	uit	de	groep	met	u	kunnen	delen?

Sparkels
De	eerste	workshops	van

Sparkels	zijn	op	dinsdag	en

donderdag	van	start

gegaan.	Knopenkunst,

Coole	Aarde	en

Bootcamplessen	zijn	met

veel	enthousiasme

gegeven.	Hierbij	een	korte

fotoimpressie.

	

Bootcamp
Wat	was	het	leuk	om	met

een	flinke	club	kids	uit

groep	7-8	en	een	paar

juffen	samen	te

bootcampen	op	het

schoolplein.

Sophie	(van	Bootcamp

Fitter	Club)	weet	na	deze

keer	dat	ze	voor	volgende

week	nog	meer	intensieve

oefeningen	kan

voorbereiden.

Zo	fanatiek	en	sportief

waren	deze	kids.

Super	leuk	en	tot	volgende

week	om	14.15	uur.

	

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	september	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.



In	 de	 tweede	 schoolweek	 hebben	 bijna	 alle	 leerlingen	 een

schitterende	 tekening	 gemaakt.	 Deze	 tekeningen

wroden	gebracht	naar	zieke	mensen	thuis	of	in	de	zorgcentra

op	Schouwen-Duiveland	in	het	kader	van	de	'Ziekenzondag'.

Geweldig	fijn	om	deze	mensen	zo	blij	te	zien	met	de	tekening

van	uw	kind(eren)!

Vorige	 week	 maandag	 hebben	 we	 een	 ontruimingsoefening

gehouden.	 Voor	 de	 eerste	 keer	 dit	 schooljaar	 was	 iedereen

van	tevoren	op	te	hoogte	en	zijn	er	in	de	klas	goede	afspraken

gemaakt.

Om	11	uur	ging	de	bel	 en	 verlieten	alle	 leerkrachten	met	de

leerlingen	 de	 school.	 De	 allerjongsten	 in	 het	 schoolgebouw

maakten	gebruik	een	een	'hulplijn'	zoals	op	de	foto	is	te	zien.

Later	 in	 het	 jaar	 zal	 nog	 een	 keer	 een

brandontruimingsoefening	 gehouden	 worden,	 maar	 dan

onvoorbereid,	zodat	we	goed	kunnen	kijken	of	iedereen	dan	ook	weet	wat	hij/zij	moet	doen	om

veilig	naar	buiten	te	gaan.	Voor	deze	eerste	keer	was	het	een	zeer	geslaagde	oefening.

Vorige	 week	 woensdag	 verzamelden	 zich	 heel	 wat	 kinderen

en	(groot)ouders	op	het	parkeerterrrein	bij	Borrendamme.	Alle

kinderen	kregen	een	 loupe.	Er	moest	gespeurd	worden	naar

een	 persoon.	 Via	 de	 kaartjes	 onderweg	 kwamen	 we	 bij	 de

Nieuwe	Kerk	terecht	waar	ook	tientallen	andere	kinderen	van

de	verschillende	Radarscholen	bijeen	kwamen.

	

Binnen	 speelde	 een	 muziekgroep,	 samengesteld	 uit	 (oud)

leerlingen	en	leerkrachten.	Prachtig!

Ds.	 Freek	 Schipper	 van	 de	 Thomaskerk	 leidde	 de	 korte

dienst.	Veel	kinderen	hadden	inmiddels	begrepen	dat	het	over

Jona	zou	gaan.	Het	werd	een	mooie	dienst,	 begrijpelijk	 voor

iedereen.	 Aan	 het	 eind	 werd	 God	 om	 een	 zegen	 gevraagd

over	 het	 nieuwe	 schooljaar.	 Fijn	 dat	 er	 zoveel	 leerlingen	 en

leerkrachten	van	de	Jan	Wouter	aanwezig	waren.

Wist	u	dat	 juf	Marloes	haar	 leerlingen	aan	het	begin	van	het

schooljaar	heeft	verrast	door	een	mooie	tekst	op	hun	stoel	te

plakken?	 Wat	 denkt	 u	 hiervan:	 'Leren	 is	 proberen',	 'Geloof

erin,	 dat	 is	 het	 begin'	 of	 	 'Succes,	 ik	 geloof	 in	 jou'.	Mooi	 om

zo'n	boodschap	mee	te	krijgen	en	naar	 te	 leven.	Dat	kunnen

we	allemaal	goed	gebruiken!	

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.2	2018-2019

Een	mooi	welkom!
Beste	ouders	en	verzorgers,

Na	 een	 mooi	 welkom	 begint	 het

langzamerhand	 te	 wennen	 om	 op	 de	 Jan

Wouter	rond	te	lopen.	Ik	herken	steeds	meer

gezichten	 van	 de	 kinderen	 en	 van	 u.	 Al

eerder	heb	ik	gezegd	dat	ik	het	heel	fijn	vindt

om	u	te	ontmoeten	en	ook	als	er	iets	is,	hoor

ik	dat	graag.	Samen	met	het	geweldige	team

van	de	Jan	Wouter	streef	ik	ernaar		om	deze

school	 een	 fantastische	 plek	 te	 laten	 zijn

waar	 kinderen	 optimaal	 kunnen	 groeien	 en

leren.	Tot	snel,	Cindy

Activiteitenagenda

12	september:	Geen	school	wegens	staking

17	september:	MR-vergadering	op	school	(16.00	uur)

18	september:	Prinsjesdag	&	juf	Esmeralda	naar	conferentie

24	september:	GMR-vergadering	Radar

	

Download	schoolgids

Onze	jarigen

12	september:	Thijmen	Schot	(7),	groep	4

15	september:	Nova	van	Aken	(11),	groep	7	

21	september:	Davey	de	Lange	(5),	groep	1	

21	september:	Maudy	Viergever	(5),	groep	1	

24	september:	Thirza	Eichler	(5),	groep	1

Gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	dag	toegewenst!!

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.

God	heeft	Mozes	nodig:	Hij	moet	naar	de	farao	van	Egypte	gaan	om	te	zeggen	dat

hij	 het	 slavenvolk	 moet	 laten	 gaan.	 Mozes	 aarzelt	 en	 zegt	 dat	 hij	 het	 niet	 kan.

Uiteindelijk	gaat	hij	toch,	zijn	broer	Aäron	gaat	met	hem	mee.

De	 farao	wil	het	volk	 Israël	niet	 laten	gaan.	Maar	nadat	er	 tien	zware	plagen	over

Egypte	 zijn	 gekomen,	 gaan	 ze	 toch.	 Zo	 vertrekt	 het	 volk	 van	 God:	 weg	 uit	 de

slavernij,	op	weg	naar	een	veelbelovende	toekomst!

	

Nieuws	van	de	Ouderraad
Op	donderdag	30	augustus	heeft	de	eerste	vergadering	van	dit	schooljaar	plaatsgevonden	met

alle	leden	van	de	ouderraad.

We	hebben	in	deze	vergadering	teruggeblikt	op	de	laatste	activiteiten	van	vorig	schooljaar.	Zo

ook	op	het	zomerfeest	van	groep	1	&	2.	Het	was	een	geslaagde	dag	met	een	zeer	bijzondere

gast;	 Aad	 Piraat.	 Wat	 hebben	 de	 kinderen	 genoten	 met	 sleutels	 zoeken,	 een	 echt	 piraten

broodje	als	lunch	en	nog	vrolijke	dansen	gedaan.

Kamp	 voor	 groep	 7	 &	 8	 is	 ook	 goed	 verlopen.	 Helaas	 zorgde	 de	 harde	 wind	 op	 donderdag

ervoor	dat	niet	alle	kinderen	de	puf	meer	hadden	om	na	de	fietstocht	een	mooie	kanotocht	 te

maken.	Een	aantal	kinderen	liet	zich	niet	kennen.	Al	hun	krachten	gebruikten	ze	om	de	afstand

die	ze	al	gekanood	hadden	nogmaals	af	te	leggen	maar	dan	terug.	Eenmaal	terug	op	het	CJV-

kamp	was	er	door	de	leden	van	de	ouderraad	een	heerlijke	barbecue	klaargezet.	Alle	hongerige

magen	konden	goed	gevuld	worden.	Na	het	eten	waren	er	velen	uitgeteld	en	 lagen	op	 tijd	 in

bed.	Aan	acht	mooie	schooljaren	kwam	voor	de	leerlingen	van	groep	8	dan	toch	echt	een	einde.

Als	mooie	herinnering	met	elkaar	hebben	de	leerlingen	zelf	een	film	gemaakt.	Dit	 is	een	groot

succes	 geweest!	 We	 hebben	 ook	 alvast	 gekeken	 naar	 de	 activiteiten	 die	 dit	 schooljaar

plaatsvinden.	Om	maar	een	paar	activiteiten	te	noemen:	

Nationale	Pannenkoekendag,	schoolontbijt,	zomerfeest	voor	de	gehele	school.	Op	4	oktober	is

de	 opening	 van	 de	 Kinderboekenweek.	 We	 zijn,	 samen	 met	 enkele	 leerkrachten,	 aan	 het

brainstormen	wat	we	met	 de	 opening	 gaan	 doen	 en	welke	 activiteiten	 in	 deze	week	we	 nog

meer	gaan	doen.	Op	vrijdag	12	oktober	is	de	sluiting	van	de	Kinderboekenweek,	ook	hier	gaan

we	weer	iets	leuks	van	maken.	Dit	schooljaar	worden	er	weer	schoolfoto’s	gemaakt	en	wel	op

woensdag	 24	 en	 donderdag	 25	 oktober.	 Verdere	 informatie	 hierover	 volgt	 nog.	 De	 volgende

vergadering	staat	op	voor	donderdag	25	oktober	om	20.00	uur.	Indien	u	interesse	heeft	om	een

vergadering	bij	te	wonen	kunt	u	dit	doorgeven	aan	Diana	van	‘t	Veer,	Marieke	Schot	of	aan	één

van	de	andere	leden	van	de	ouderraad.

Zonnebloemactie

Ontruimingsoefening

Kriebels
Vorige	week	is	er	opnieuw	gecontroleerd	op	'kriebelbeestjes'.	Alleen	bij	enkele	leerlingen	in

groep	7b/8	is	nog	iets	gevonden.	De	andere	groepen	zijn	gelukkig	kriebelvrij.	Fijn	dat	iedereen

goed	meewerkt	om	heel	de	school	kriebelvrij	te	krijgen!	Volgende	week	maandag	worden	de

leerlingen	van	groep	7/8	nogmaals	gecontroleerd.	

	

Startdienst	Radar

Opgaveformulieren	Ouderhulp
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontving	u	een	opgaveformulier	voor	ouderhulp.	We	hebben	uw

hulp	hard	nodig!	We	zijn	vooral	nog	op	zoek	naar	ouders	die	kinderen	willen	begeleiden	naar

Laco,	voor	zwem-	en	gymles,	en	voor	Keet	in	de	kerk.

We	 kunnen	 ons	 goed	 voorstellen	 dat	 u	 het	 druk	 heeft	 maar	 wilt	 u	 het	 ouderhulpformulier

alstublieft	nog	deze	week	invullen	en	meegeven	met	uw	kind.	Uw	hulp	is	ons	veel	waard	en	uw

kind	wordt	er	mee	geholpen!	Alvast	veel	dank	voor	uw	medewerking!

Nieuws	uit	de	kleutergroep
Er	is	al	weer	veel	gebeurd	in	groep	1	/	2!	We	kregen	twee	nieuwe	vriendjes	in	de	groep	en	juf

Corinda	kwam	bij	ons	werken.	Welkom!	Gezellig	hoor!

Na	een	opstartweekje	waarin	we	een	mooie	verjaardagskalender	maakten,	zijn	we	gestart	met

het	thema:	Ik	ben	ik	/	Oei	ik	groei.	We	leerden	over	allerlei	lichaamsdelen	en	hun	functies,	keken

goed	naar	onszelf	en	de	ander	(overeenkomsten	en	verschillen)	en	maakten	prachtige	werkjes.

Toen	broertje	Jack	van	Emma	geboren	werd,	stapten	we	natuurlijk	over	op	het	thema	'baby’s'.

Een	paar	ouders	zorgden	voor	spulletjes	over	deze	thema’s	en	dat	maakt	het	natuurlijk	nog	veel

echter.	Dank	je	wel!

Gevraagd!!	Foto	van	uw	kind	als	baby,	met	zijn/haar	hoofdje	duidelijk	zichtbaar.		We	maken	dan

een	copy	i.v.m.	een	knutselwerkje.	De	foto	krijgt	u	terug.

	

Eten	en	drinken

Ook	het	vijf	gelijke	dagen	model	deed	zijn	intrede	bij	de	kleuters.	Best	wennen	hoor,	maar	wat

doen	de	kinderen	het	goed!	Omdat	we	nu	nog	maar	 twee	eetmomenten	hebben,	willen	we	u

vragen	niet	teveel	eten	en	drinken	mee	te	geven.	Het	kost	sommige	kinderen	erg	veel	moeite

om	dit	allemaal	op	te	krijgen.	In	het	kort;

10.00	uur	tot	10.15	uur:	ochtendhapje	in	de	kring

Ma/wo/vr:	koek,	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

Di	/do:	enkel	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

11.45	uur	tot	12.00	uur:		lunch	aan	tafel

Iedere	dag:		lunchpakketje		met	brood/fruit/groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.		Niet	teveel!

Gym

Op	 dinsdagmiddag	 kunt	 u	 vanaf	 13.50	 uur	 naar	 binnen	 komen	 om	 uw	 kind	 te	 helpen	 met

aankleden	 na	 de	 gymles.	 Daarna	mag	 u	 uw	 kind	 lekker	mee	 naar	 huis	 nemen.	 Als	 uw	 kind

zichzelf	kan	aankleden,	is	dat	uiteraard	niet	nodig.	Bent	u	niet	 in	de	gelegenheid	om	op	tijd	te

zijn,	dan	helpen	wij	gewoon.	Na	de	herfstvakantie	gaan	we	kijken	welke	kinderen	al	zelfstandig

kunnen	aankleden.	Voor	die	kinderen	hebben	we	dan	een	mooie	diploma!

	

Hartelijke	groeten	uit	groep	1	&	2

Wist	je	dat	...
Emma	Quist	uit	groep	1	op	28		augustus	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	we	haar	en	haar

ouders	hier	van	harte	geluk	mee	wensen!

Damian	Boot	(groep	5)	kreeg	er	vorige	week	een	zusje	bij.	Van	harte	gefeliciteerd!

Er	in	de	onderbouw	krentenbaard	is	gesignaleerd.	Het	is	goed	dat	u	hier	bij	uw	eigen

zoon/dochter	even	alert	op	bent.

u	zeer	binnenkort	een	uitnodiging	ontvangt	om	de	Parro-app	te	installeren,	waarmee

leerkrachten	heel	eenvoudig	leuke	ideetjes	en	berichtjes	uit	de	groep	met	u	kunnen	delen?
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gast;	 Aad	 Piraat.	 Wat	 hebben	 de	 kinderen	 genoten	 met	 sleutels	 zoeken,	 een	 echt	 piraten

broodje	als	lunch	en	nog	vrolijke	dansen	gedaan.

Kamp	 voor	 groep	 7	 &	 8	 is	 ook	 goed	 verlopen.	 Helaas	 zorgde	 de	 harde	 wind	 op	 donderdag

ervoor	dat	niet	alle	kinderen	de	puf	meer	hadden	om	na	de	fietstocht	een	mooie	kanotocht	 te

maken.	Een	aantal	kinderen	liet	zich	niet	kennen.	Al	hun	krachten	gebruikten	ze	om	de	afstand

die	ze	al	gekanood	hadden	nogmaals	af	te	leggen	maar	dan	terug.	Eenmaal	terug	op	het	CJV-

kamp	was	er	door	de	leden	van	de	ouderraad	een	heerlijke	barbecue	klaargezet.	Alle	hongerige

magen	konden	goed	gevuld	worden.	Na	het	eten	waren	er	velen	uitgeteld	en	 lagen	op	 tijd	 in

bed.	Aan	acht	mooie	schooljaren	kwam	voor	de	leerlingen	van	groep	8	dan	toch	echt	een	einde.

Als	mooie	herinnering	met	elkaar	hebben	de	leerlingen	zelf	een	film	gemaakt.	Dit	 is	een	groot

succes	 geweest!	 We	 hebben	 ook	 alvast	 gekeken	 naar	 de	 activiteiten	 die	 dit	 schooljaar

plaatsvinden.	Om	maar	een	paar	activiteiten	te	noemen:	

Nationale	Pannenkoekendag,	schoolontbijt,	zomerfeest	voor	de	gehele	school.	Op	4	oktober	is

de	 opening	 van	 de	 Kinderboekenweek.	 We	 zijn,	 samen	 met	 enkele	 leerkrachten,	 aan	 het

brainstormen	wat	we	met	 de	 opening	 gaan	 doen	 en	welke	 activiteiten	 in	 deze	week	we	 nog

meer	gaan	doen.	Op	vrijdag	12	oktober	is	de	sluiting	van	de	Kinderboekenweek,	ook	hier	gaan

we	weer	iets	leuks	van	maken.	Dit	schooljaar	worden	er	weer	schoolfoto’s	gemaakt	en	wel	op

woensdag	 24	 en	 donderdag	 25	 oktober.	 Verdere	 informatie	 hierover	 volgt	 nog.	 De	 volgende

vergadering	staat	op	voor	donderdag	25	oktober	om	20.00	uur.	Indien	u	interesse	heeft	om	een

vergadering	bij	te	wonen	kunt	u	dit	doorgeven	aan	Diana	van	‘t	Veer,	Marieke	Schot	of	aan	één

van	de	andere	leden	van	de	ouderraad.

Zonnebloemactie

Ontruimingsoefening

Kriebels
Vorige	week	is	er	opnieuw	gecontroleerd	op	'kriebelbeestjes'.	Alleen	bij	enkele	leerlingen	in

groep	7b/8	is	nog	iets	gevonden.	De	andere	groepen	zijn	gelukkig	kriebelvrij.	Fijn	dat	iedereen

goed	meewerkt	om	heel	de	school	kriebelvrij	te	krijgen!	Volgende	week	maandag	worden	de

leerlingen	van	groep	7/8	nogmaals	gecontroleerd.	

	

Startdienst	Radar

Opgaveformulieren	Ouderhulp
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontving	u	een	opgaveformulier	voor	ouderhulp.	We	hebben	uw

hulp	hard	nodig!	We	zijn	vooral	nog	op	zoek	naar	ouders	die	kinderen	willen	begeleiden	naar

Laco,	voor	zwem-	en	gymles,	en	voor	Keet	in	de	kerk.

We	 kunnen	 ons	 goed	 voorstellen	 dat	 u	 het	 druk	 heeft	 maar	 wilt	 u	 het	 ouderhulpformulier

alstublieft	nog	deze	week	invullen	en	meegeven	met	uw	kind.	Uw	hulp	is	ons	veel	waard	en	uw

kind	wordt	er	mee	geholpen!	Alvast	veel	dank	voor	uw	medewerking!

Nieuws	uit	de	kleutergroep
Er	is	al	weer	veel	gebeurd	in	groep	1	/	2!	We	kregen	twee	nieuwe	vriendjes	in	de	groep	en	juf

Corinda	kwam	bij	ons	werken.	Welkom!	Gezellig	hoor!

Na	een	opstartweekje	waarin	we	een	mooie	verjaardagskalender	maakten,	zijn	we	gestart	met

het	thema:	Ik	ben	ik	/	Oei	ik	groei.	We	leerden	over	allerlei	lichaamsdelen	en	hun	functies,	keken

goed	naar	onszelf	en	de	ander	(overeenkomsten	en	verschillen)	en	maakten	prachtige	werkjes.

Toen	broertje	Jack	van	Emma	geboren	werd,	stapten	we	natuurlijk	over	op	het	thema	'baby’s'.

Een	paar	ouders	zorgden	voor	spulletjes	over	deze	thema’s	en	dat	maakt	het	natuurlijk	nog	veel

echter.	Dank	je	wel!

Gevraagd!!	Foto	van	uw	kind	als	baby,	met	zijn/haar	hoofdje	duidelijk	zichtbaar.		We	maken	dan

een	copy	i.v.m.	een	knutselwerkje.	De	foto	krijgt	u	terug.

	

Eten	en	drinken

Ook	het	vijf	gelijke	dagen	model	deed	zijn	intrede	bij	de	kleuters.	Best	wennen	hoor,	maar	wat

doen	de	kinderen	het	goed!	Omdat	we	nu	nog	maar	 twee	eetmomenten	hebben,	willen	we	u

vragen	niet	teveel	eten	en	drinken	mee	te	geven.	Het	kost	sommige	kinderen	erg	veel	moeite

om	dit	allemaal	op	te	krijgen.	In	het	kort;

10.00	uur	tot	10.15	uur:	ochtendhapje	in	de	kring

Ma/wo/vr:	koek,	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

Di	/do:	enkel	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

11.45	uur	tot	12.00	uur:		lunch	aan	tafel

Iedere	dag:		lunchpakketje		met	brood/fruit/groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.		Niet	teveel!

Gym

Op	 dinsdagmiddag	 kunt	 u	 vanaf	 13.50	 uur	 naar	 binnen	 komen	 om	 uw	 kind	 te	 helpen	 met

aankleden	 na	 de	 gymles.	 Daarna	mag	 u	 uw	 kind	 lekker	mee	 naar	 huis	 nemen.	 Als	 uw	 kind

zichzelf	kan	aankleden,	is	dat	uiteraard	niet	nodig.	Bent	u	niet	 in	de	gelegenheid	om	op	tijd	te

zijn,	dan	helpen	wij	gewoon.	Na	de	herfstvakantie	gaan	we	kijken	welke	kinderen	al	zelfstandig

kunnen	aankleden.	Voor	die	kinderen	hebben	we	dan	een	mooie	diploma!

	

Hartelijke	groeten	uit	groep	1	&	2

Wist	je	dat	...
Emma	Quist	uit	groep	1	op	28		augustus	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	we	haar	en	haar

ouders	hier	van	harte	geluk	mee	wensen!

Damian	Boot	(groep	5)	kreeg	er	vorige	week	een	zusje	bij.	Van	harte	gefeliciteerd!

Er	in	de	onderbouw	krentenbaard	is	gesignaleerd.	Het	is	goed	dat	u	hier	bij	uw	eigen

zoon/dochter	even	alert	op	bent.

u	zeer	binnenkort	een	uitnodiging	ontvangt	om	de	Parro-app	te	installeren,	waarmee

leerkrachten	heel	eenvoudig	leuke	ideetjes	en	berichtjes	uit	de	groep	met	u	kunnen	delen?

Sparkels
De	eerste	workshops	van

Sparkels	zijn	op	dinsdag	en

donderdag	van	start

gegaan.	Knopenkunst,

Coole	Aarde	en

Bootcamplessen	zijn	met

veel	enthousiasme

gegeven.	Hierbij	een	korte

fotoimpressie.

	

Bootcamp
Wat	was	het	leuk	om	met

een	flinke	club	kids	uit

groep	7-8	en	een	paar

juffen	samen	te

bootcampen	op	het

schoolplein.

Sophie	(van	Bootcamp

Fitter	Club)	weet	na	deze

keer	dat	ze	voor	volgende

week	nog	meer	intensieve

oefeningen	kan

voorbereiden.

Zo	fanatiek	en	sportief

waren	deze	kids.

Super	leuk	en	tot	volgende

week	om	14.15	uur.

	

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	september	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.



In	 de	 tweede	 schoolweek	 hebben	 bijna	 alle	 leerlingen	 een

schitterende	 tekening	 gemaakt.	 Deze	 tekeningen

wroden	gebracht	naar	zieke	mensen	thuis	of	in	de	zorgcentra

op	Schouwen-Duiveland	in	het	kader	van	de	'Ziekenzondag'.

Geweldig	fijn	om	deze	mensen	zo	blij	te	zien	met	de	tekening

van	uw	kind(eren)!

Vorige	 week	 maandag	 hebben	 we	 een	 ontruimingsoefening

gehouden.	 Voor	 de	 eerste	 keer	 dit	 schooljaar	 was	 iedereen

van	tevoren	op	te	hoogte	en	zijn	er	in	de	klas	goede	afspraken

gemaakt.

Om	11	uur	ging	de	bel	 en	 verlieten	alle	 leerkrachten	met	de

leerlingen	 de	 school.	 De	 allerjongsten	 in	 het	 schoolgebouw

maakten	gebruik	een	een	'hulplijn'	zoals	op	de	foto	is	te	zien.

Later	 in	 het	 jaar	 zal	 nog	 een	 keer	 een

brandontruimingsoefening	 gehouden	 worden,	 maar	 dan

onvoorbereid,	zodat	we	goed	kunnen	kijken	of	iedereen	dan	ook	weet	wat	hij/zij	moet	doen	om

veilig	naar	buiten	te	gaan.	Voor	deze	eerste	keer	was	het	een	zeer	geslaagde	oefening.

Vorige	 week	 woensdag	 verzamelden	 zich	 heel	 wat	 kinderen

en	(groot)ouders	op	het	parkeerterrrein	bij	Borrendamme.	Alle

kinderen	kregen	een	 loupe.	Er	moest	gespeurd	worden	naar

een	 persoon.	 Via	 de	 kaartjes	 onderweg	 kwamen	 we	 bij	 de

Nieuwe	Kerk	terecht	waar	ook	tientallen	andere	kinderen	van

de	verschillende	Radarscholen	bijeen	kwamen.

	

Binnen	 speelde	 een	 muziekgroep,	 samengesteld	 uit	 (oud)

leerlingen	en	leerkrachten.	Prachtig!

Ds.	 Freek	 Schipper	 van	 de	 Thomaskerk	 leidde	 de	 korte

dienst.	Veel	kinderen	hadden	inmiddels	begrepen	dat	het	over

Jona	zou	gaan.	Het	werd	een	mooie	dienst,	 begrijpelijk	 voor

iedereen.	 Aan	 het	 eind	 werd	 God	 om	 een	 zegen	 gevraagd

over	 het	 nieuwe	 schooljaar.	 Fijn	 dat	 er	 zoveel	 leerlingen	 en

leerkrachten	van	de	Jan	Wouter	aanwezig	waren.

Wist	u	dat	 juf	Marloes	haar	 leerlingen	aan	het	begin	van	het

schooljaar	heeft	verrast	door	een	mooie	tekst	op	hun	stoel	te

plakken?	 Wat	 denkt	 u	 hiervan:	 'Leren	 is	 proberen',	 'Geloof

erin,	 dat	 is	 het	 begin'	 of	 	 'Succes,	 ik	 geloof	 in	 jou'.	Mooi	 om

zo'n	boodschap	mee	te	krijgen	en	naar	 te	 leven.	Dat	kunnen

we	allemaal	goed	gebruiken!	

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.2	2018-2019

Een	mooi	welkom!
Beste	ouders	en	verzorgers,

Na	 een	 mooi	 welkom	 begint	 het

langzamerhand	 te	 wennen	 om	 op	 de	 Jan

Wouter	rond	te	lopen.	Ik	herken	steeds	meer

gezichten	 van	 de	 kinderen	 en	 van	 u.	 Al

eerder	heb	ik	gezegd	dat	ik	het	heel	fijn	vindt

om	u	te	ontmoeten	en	ook	als	er	iets	is,	hoor

ik	dat	graag.	Samen	met	het	geweldige	team

van	de	Jan	Wouter	streef	ik	ernaar		om	deze

school	 een	 fantastische	 plek	 te	 laten	 zijn

waar	 kinderen	 optimaal	 kunnen	 groeien	 en

leren.	Tot	snel,	Cindy

Activiteitenagenda

12	september:	Geen	school	wegens	staking

17	september:	MR-vergadering	op	school	(16.00	uur)

18	september:	Prinsjesdag	&	juf	Esmeralda	naar	conferentie

24	september:	GMR-vergadering	Radar

	

Download	schoolgids

Onze	jarigen

12	september:	Thijmen	Schot	(7),	groep	4

15	september:	Nova	van	Aken	(11),	groep	7	

21	september:	Davey	de	Lange	(5),	groep	1	

21	september:	Maudy	Viergever	(5),	groep	1	

24	september:	Thirza	Eichler	(5),	groep	1

Gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	dag	toegewenst!!

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.

God	heeft	Mozes	nodig:	Hij	moet	naar	de	farao	van	Egypte	gaan	om	te	zeggen	dat

hij	 het	 slavenvolk	 moet	 laten	 gaan.	 Mozes	 aarzelt	 en	 zegt	 dat	 hij	 het	 niet	 kan.

Uiteindelijk	gaat	hij	toch,	zijn	broer	Aäron	gaat	met	hem	mee.

De	 farao	wil	het	volk	 Israël	niet	 laten	gaan.	Maar	nadat	er	 tien	zware	plagen	over

Egypte	 zijn	 gekomen,	 gaan	 ze	 toch.	 Zo	 vertrekt	 het	 volk	 van	 God:	 weg	 uit	 de

slavernij,	op	weg	naar	een	veelbelovende	toekomst!

	

Nieuws	van	de	Ouderraad
Op	donderdag	30	augustus	heeft	de	eerste	vergadering	van	dit	schooljaar	plaatsgevonden	met

alle	leden	van	de	ouderraad.

We	hebben	in	deze	vergadering	teruggeblikt	op	de	laatste	activiteiten	van	vorig	schooljaar.	Zo

ook	op	het	zomerfeest	van	groep	1	&	2.	Het	was	een	geslaagde	dag	met	een	zeer	bijzondere

gast;	 Aad	 Piraat.	 Wat	 hebben	 de	 kinderen	 genoten	 met	 sleutels	 zoeken,	 een	 echt	 piraten

broodje	als	lunch	en	nog	vrolijke	dansen	gedaan.

Kamp	 voor	 groep	 7	 &	 8	 is	 ook	 goed	 verlopen.	 Helaas	 zorgde	 de	 harde	 wind	 op	 donderdag

ervoor	dat	niet	alle	kinderen	de	puf	meer	hadden	om	na	de	fietstocht	een	mooie	kanotocht	 te

maken.	Een	aantal	kinderen	liet	zich	niet	kennen.	Al	hun	krachten	gebruikten	ze	om	de	afstand

die	ze	al	gekanood	hadden	nogmaals	af	te	leggen	maar	dan	terug.	Eenmaal	terug	op	het	CJV-

kamp	was	er	door	de	leden	van	de	ouderraad	een	heerlijke	barbecue	klaargezet.	Alle	hongerige

magen	konden	goed	gevuld	worden.	Na	het	eten	waren	er	velen	uitgeteld	en	 lagen	op	 tijd	 in

bed.	Aan	acht	mooie	schooljaren	kwam	voor	de	leerlingen	van	groep	8	dan	toch	echt	een	einde.

Als	mooie	herinnering	met	elkaar	hebben	de	leerlingen	zelf	een	film	gemaakt.	Dit	 is	een	groot

succes	 geweest!	 We	 hebben	 ook	 alvast	 gekeken	 naar	 de	 activiteiten	 die	 dit	 schooljaar

plaatsvinden.	Om	maar	een	paar	activiteiten	te	noemen:	

Nationale	Pannenkoekendag,	schoolontbijt,	zomerfeest	voor	de	gehele	school.	Op	4	oktober	is

de	 opening	 van	 de	 Kinderboekenweek.	 We	 zijn,	 samen	 met	 enkele	 leerkrachten,	 aan	 het

brainstormen	wat	we	met	 de	 opening	 gaan	 doen	 en	welke	 activiteiten	 in	 deze	week	we	 nog

meer	gaan	doen.	Op	vrijdag	12	oktober	is	de	sluiting	van	de	Kinderboekenweek,	ook	hier	gaan

we	weer	iets	leuks	van	maken.	Dit	schooljaar	worden	er	weer	schoolfoto’s	gemaakt	en	wel	op

woensdag	 24	 en	 donderdag	 25	 oktober.	 Verdere	 informatie	 hierover	 volgt	 nog.	 De	 volgende

vergadering	staat	op	voor	donderdag	25	oktober	om	20.00	uur.	Indien	u	interesse	heeft	om	een

vergadering	bij	te	wonen	kunt	u	dit	doorgeven	aan	Diana	van	‘t	Veer,	Marieke	Schot	of	aan	één

van	de	andere	leden	van	de	ouderraad.

Zonnebloemactie

Ontruimingsoefening

Kriebels
Vorige	week	is	er	opnieuw	gecontroleerd	op	'kriebelbeestjes'.	Alleen	bij	enkele	leerlingen	in

groep	7b/8	is	nog	iets	gevonden.	De	andere	groepen	zijn	gelukkig	kriebelvrij.	Fijn	dat	iedereen

goed	meewerkt	om	heel	de	school	kriebelvrij	te	krijgen!	Volgende	week	maandag	worden	de

leerlingen	van	groep	7/8	nogmaals	gecontroleerd.	

	

Startdienst	Radar

Opgaveformulieren	Ouderhulp
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontving	u	een	opgaveformulier	voor	ouderhulp.	We	hebben	uw

hulp	hard	nodig!	We	zijn	vooral	nog	op	zoek	naar	ouders	die	kinderen	willen	begeleiden	naar

Laco,	voor	zwem-	en	gymles,	en	voor	Keet	in	de	kerk.

We	 kunnen	 ons	 goed	 voorstellen	 dat	 u	 het	 druk	 heeft	 maar	 wilt	 u	 het	 ouderhulpformulier

alstublieft	nog	deze	week	invullen	en	meegeven	met	uw	kind.	Uw	hulp	is	ons	veel	waard	en	uw

kind	wordt	er	mee	geholpen!	Alvast	veel	dank	voor	uw	medewerking!

Nieuws	uit	de	kleutergroep
Er	is	al	weer	veel	gebeurd	in	groep	1	/	2!	We	kregen	twee	nieuwe	vriendjes	in	de	groep	en	juf

Corinda	kwam	bij	ons	werken.	Welkom!	Gezellig	hoor!

Na	een	opstartweekje	waarin	we	een	mooie	verjaardagskalender	maakten,	zijn	we	gestart	met

het	thema:	Ik	ben	ik	/	Oei	ik	groei.	We	leerden	over	allerlei	lichaamsdelen	en	hun	functies,	keken

goed	naar	onszelf	en	de	ander	(overeenkomsten	en	verschillen)	en	maakten	prachtige	werkjes.

Toen	broertje	Jack	van	Emma	geboren	werd,	stapten	we	natuurlijk	over	op	het	thema	'baby’s'.

Een	paar	ouders	zorgden	voor	spulletjes	over	deze	thema’s	en	dat	maakt	het	natuurlijk	nog	veel

echter.	Dank	je	wel!

Gevraagd!!	Foto	van	uw	kind	als	baby,	met	zijn/haar	hoofdje	duidelijk	zichtbaar.		We	maken	dan

een	copy	i.v.m.	een	knutselwerkje.	De	foto	krijgt	u	terug.

	

Eten	en	drinken

Ook	het	vijf	gelijke	dagen	model	deed	zijn	intrede	bij	de	kleuters.	Best	wennen	hoor,	maar	wat

doen	de	kinderen	het	goed!	Omdat	we	nu	nog	maar	 twee	eetmomenten	hebben,	willen	we	u

vragen	niet	teveel	eten	en	drinken	mee	te	geven.	Het	kost	sommige	kinderen	erg	veel	moeite

om	dit	allemaal	op	te	krijgen.	In	het	kort;

10.00	uur	tot	10.15	uur:	ochtendhapje	in	de	kring

Ma/wo/vr:	koek,	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

Di	/do:	enkel	fruit	of	groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.

11.45	uur	tot	12.00	uur:		lunch	aan	tafel

Iedere	dag:		lunchpakketje		met	brood/fruit/groente	en	1	beker	of	pakje	drinken.		Niet	teveel!

Gym

Op	 dinsdagmiddag	 kunt	 u	 vanaf	 13.50	 uur	 naar	 binnen	 komen	 om	 uw	 kind	 te	 helpen	 met

aankleden	 na	 de	 gymles.	 Daarna	mag	 u	 uw	 kind	 lekker	mee	 naar	 huis	 nemen.	 Als	 uw	 kind

zichzelf	kan	aankleden,	is	dat	uiteraard	niet	nodig.	Bent	u	niet	 in	de	gelegenheid	om	op	tijd	te

zijn,	dan	helpen	wij	gewoon.	Na	de	herfstvakantie	gaan	we	kijken	welke	kinderen	al	zelfstandig

kunnen	aankleden.	Voor	die	kinderen	hebben	we	dan	een	mooie	diploma!

	

Hartelijke	groeten	uit	groep	1	&	2

Wist	je	dat	...
Emma	Quist	uit	groep	1	op	28		augustus	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	we	haar	en	haar

ouders	hier	van	harte	geluk	mee	wensen!

Damian	Boot	(groep	5)	kreeg	er	vorige	week	een	zusje	bij.	Van	harte	gefeliciteerd!

Er	in	de	onderbouw	krentenbaard	is	gesignaleerd.	Het	is	goed	dat	u	hier	bij	uw	eigen

zoon/dochter	even	alert	op	bent.

u	zeer	binnenkort	een	uitnodiging	ontvangt	om	de	Parro-app	te	installeren,	waarmee

leerkrachten	heel	eenvoudig	leuke	ideetjes	en	berichtjes	uit	de	groep	met	u	kunnen	delen?

Sparkels
De	eerste	workshops	van

Sparkels	zijn	op	dinsdag	en

donderdag	van	start

gegaan.	Knopenkunst,

Coole	Aarde	en

Bootcamplessen	zijn	met

veel	enthousiasme

gegeven.	Hierbij	een	korte

fotoimpressie.

	

Bootcamp
Wat	was	het	leuk	om	met

een	flinke	club	kids	uit

groep	7-8	en	een	paar

juffen	samen	te

bootcampen	op	het

schoolplein.

Sophie	(van	Bootcamp

Fitter	Club)	weet	na	deze

keer	dat	ze	voor	volgende

week	nog	meer	intensieve

oefeningen	kan

voorbereiden.

Zo	fanatiek	en	sportief

waren	deze	kids.

Super	leuk	en	tot	volgende

week	om	14.15	uur.

	

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	september	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.


