LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Schoolnieuwsnr. 3 2018-2019

Inspiratie
Vanmiddag luisterden we tijdens ons
gezamenlijke teammoment naar het mooie
lied 'Inspiratie' van Mathilde Santing. We
spraken erover wat ons inspireert in ons
werk. Uw kinderen vervullen daarbij een
belangrijke rol. Zij inspireren ons elke dag.
Dank voor uw vertrouwen, Cindy

Activiteitenagenda
24 september: GMR-vergadering Radar (19.30)
26 september: Start kinderpostzegelactie om 14 uur!
3 oktober: Keet in de kerk & Eten in de wijk & Boekpresentatie groep 1-2
4 oktober: Dierendag, breng je knuffel mee!! Start Kinderboekenweek
8 oktober: Audit
9 oktober: Fietsenkeuring groep 5 - 8 (Fiets mee!!)

Download schoolgids

Onze jarigen
24 september: Tirzah Eichler (5), groep 2
25 september: Glenn Rossen (10), groep 7
26 september: Jolijne van der Have (7), groep 4
2 oktober: Marijn Vrolijk (11), groep 8
2 oktober: Leon Milias (10), groep 6
4 oktober: Ezra Schouls (12), groep 8
4 oktober: Demy van der Wielen (7), groep 3
5 oktober: Lieke Broere (10), groep 6
Van harte gelukgewenst en een heel fijne verjaardag
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.
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen
terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet
hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water.
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat
allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro
vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem
daarbij helpen.

LEERLINGENRAAD
Vorige week zijn de volgende kinderen gekozen in de
leerlingenraad:
Damian Boot, groep 5
Silke van Heukelom, groep 5
Noor van Heukelom, groep 6
Aaron Lagendijk, groep 7
Nikki van Os, groep 7
Quiana Vente, groep 7
Als het goed is zullen we binnenkort meer van deze kinderen horen. De eerste vergadering
heeft maandagmiddag plaatsgehad. We wensen hen veel succes toe maar ook plezier bij deze
nieuwe taak!
De herfst is begonnen, tijd voor de actie Kinderpostzegels.
Aanstaande woensdag 26 september, gaan de 30 kinderen uit
groep 7 & 8 vanaf 14 uur op pad om postzegels en / of kaarten
aan de man / vrouw te brengen. Vorige week vrijdag hebben
alle leerlingen instructie gekregen over de actie. Het is de
bedoeling dat alle antwoordformulieren vóór donderdag 4
oktober worden ingeleverd. Dat kan bij meester Henk. We
hopen op een mooi resultaat!
NIEUWS UIT GROEP 3/4A
Wat hebben we al weer veel geleerd in onze groep.
Groep 3 heeft met lezen de eerste kern al afgerond en we zijn
afgelopen week gestart met kern 2. We hebben 11 letters
geleerd en een heleboel woorden. Met rekenen hebben we
vorige week blok 1 afgerond met een toets.
Ook in groep 4 zijn we hard bezig met taal en rekenen.
De lidwoorden en zelfstandige woorden zijn we ons eigen aan
het maken. Ook het werken met Snappet op een Chromebook of Ipad is nieuw voor de kinderen
uit groep 4. Gelukkig kennen we nu allemaal onze gebruikersnaam en wachtwoord. We oefenen
elke dag heel hard.
Elke woensdag gaan we gymmen op de Pontes. Wilt u kijken of uw kind de goede maat
gymschoenen heeft? Het gebeurt weleens dat de kinderen te kleine schoenen aan hebben en
dan kun je natuurlijk niet lekker gymmen. Verder zijn we nog steeds op zoek naar ouders die
mee willen lopen naar de Pontes en willen helpen met de gymles.
Groeten uit groep 3/4a
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Verdriet
Vorige week dinsdag kwam er verdrietig nieuws. Badmeester Peter Bek is op 56-jarige leeftijd
overleden na een korte, ernstige ziekte. Tientallen jaren kenden we Peter als vriendelijke,
rustige en kundige badmeester, eerst in Onderdak en de laatste jaren in Laco.
Kinderen van groep 6 - 8 die dit willen mogen voor donderdag, op school of thuis, een tekening
maken als herinnering aan deze toffe badmeester.
FIETSENKEURING
Op dinsdag 9 oktober komen vrijwilligers van Veilig Verkeer
Nederland de fietsen keuren van alle leerlingen uit groep 5, 6,
7 en 8.
De herfst is begonnen, de winter komt er straks aan en dan is
het van groot belang dat de fiets van uw kind in orde is.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op 9 oktober met
zijn/haar fiets naar school komt en dat deze in goede staat is?
Het zou fijn zijn als alle fietsen worden goedgekeurd, zeker
ook omdat we elke week naar Laco moeten fietsen. Dank voor de medewerking!!

SNAPPET - Inloopmoment
Op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november mogen alle ouders een kijkje nemen in de
klas van hun kind. De inloop is van half 9 tot 9 uur.
De kinderen en leerkrachten zullen u dan laten zien hoe er met Snappet op de chroombooks
wordt gewerkt. Dus....wie er meer van wil weten: WELKOM!
SCHOOLPLEIN
Het schoolteam wil dolgraag iets veranderen aan het
schoolplein zodat het voor de kinderen veel leuker wordt om
op te spelen. Ook in de Leerlingenraad is het opknappen van
het schoolplein aan de orde gekomen. Al eerder zijn er wat
plannen gemaakt, nu willen we gaan werken aan de
uitvoering. We zoeken ouders die hierover mee willen
denken., maar ook ouders die mee willen werken. Wie meldt
zich? U kunt een mailtje sturen naar info@jwvddoel.nl of zich
even melden bij meester Henk.

Medezeggenschapsraad
Vorige week kwam de medezeggenschapsraad voor de eerste keer in dit schooljaar bijeen.
Tamara Lagendijk kan er helaas de komende vergaderingen niet bij zijn en Sietske de Looze zal
aan het einde van dit schooljaar de MR verlaten. We zijn er blij dat Bianca Dumay zich heeft
aangemeld om de MR te versterken.

Gevonden voorwerpen
In de hal bij de gele torens staat een plastic krat met gevonden voorwerpen. Wilt u deze week
nog even komen kijken of er iets van uw kind bij is? Daarna gaat het in de kledingcontainer.

Voorleesactie in groep 1-2
Woensdag 3 oktober start de ‘Week van de Duurzaamheid’
met een voorleesactie uit het boekje ‘Ye&Bo barsten van de
energie’. De schrijfster : Gerdien Janse komt die dag zelf
voorlezen uit het boekje aan groep 1 en 2. Wethouder Ankie
Smit zal om 09.00 uur het eerste exemplaar op school in
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Woensdag 3 oktober start de ‘Week van de Duurzaamheid’
met een voorleesactie uit het boekje ‘Ye&Bo barsten van de
energie’. De schrijfster : Gerdien Janse komt die dag zelf
voorlezen uit het boekje aan groep 1 en 2. Wethouder Ankie
Smit zal om 09.00 uur het eerste exemplaar op school in
ontvangst nemen. Bij het boek hoort een avontuurlijke
vertelkist waarmee jonge kinderen op een speelse wijze
kennis maken met duurzame energie. De kist bevat onder
andere attributen en vertelplaten, waarmee Gerdien de
kinderen tijdens het voorlezen actief meeneemt in
de avonturen van Ye en Bo. We zijn blij dat we Gerdien Janse
en Ankie Smit op onze Leesschool mogen ontvangen.

Audit op 8 oktober
Op maandag 8 oktober vindt er op onze school een audit plaats. Deze audit is in het kader van
ons kwaliteitsbeleid waarbij we steeds meer intern willen kijken hoe het staat met onze
onderwijskwaliteit. We vinden het enorm belangrijk dit vanuit een waarderend kader te doen.
Wat gaat er al goed op school en wat kan nog verbeterd worden? We willen er zo samen aan
werken om de kwaliteit op alle Radarscholen hoog te houden. Onze school is de tweede
Radarschool waar een audit plaatsvindt, de andere scholen volgen later.
Voor deze audit zijn we nog op zoek naar een aantal ouders (max. 4) die om 08.30 uur een half
uurtje met het auditteam, bestaande uit 3 personen wil praten. Het gesprek zal gaan over de
kwaliteit van de school, de rol van de ouders hierin en de schoolontwikkeling. Heeft u hiervoor
belangstelling? Dan kun u dit melden bij de directeur cteronde@radarscholen.nu. Omdat Cindy
naast directeur van de Jan Wouter ook een van de auditoren is, zal Clemens Pronk deze dag de
rol van directeur op zich nemen. De kinderen hebben voor een keer pauze van 12.00 - 12.30
uur i.v.m. de planning van deze audit. Natuurlijk hoort u na de gehele afronding van deze audit
wat de bevindingen van het auditteam waren en hoe we hier volgend jaar mee verder gaan. Als
u nog andere vragen over de audit heeft kunt u deze stellen aan Cindy te Ronde, directeur
Radarschool Jan Wouter van den Doelschool en Kwaliteitscoördinator Radar,
cteronde@radarscholen.nu

Kinderboekenweek
“Kom erbij”! Is het thema van de Kinderboekenweek 2018. Om weer een groot leesfeest te
organiseren, heeft de werkgroep van de Kinderboekenweek weer tal van leuke activiteiten
bedacht. We willen u graag alvast informeren over de verschillende activiteiten die plaats gaan
vinden:
* 4 oktober: We openen de Kinderboekenweek met een feestelijk Boekenbal. U bent allen van
harte uitgenodigd om de Kinderboekenweek feestelijk met ons te openen. Vanaf 8.20 uur zal er
een inloop zijn in de hal van de school. De kinderen mogen in hun mooiste kleding komen en
hun lievelingsboek meenemen. Om 8.35 uur openen we de Kinderboekenweek officieel en
aansluitend zullen alle kinderen de dans van Kinderen voor Kinderen dansen.
5 oktober: In en om de school wordt voorgelezen. Kinderen wandelen in groepjes en onder
begeleiding naar de verschillende voorleeslocaties. U kunt zich hiervoor aanmelden. Verdere
informatie volgt!
11 oktober: Film by the school. Onder schooltijd zullen verschillende boekverfilmingen
worden getoond. De kinderen schrijven zich hiervoor in op school.
12 oktober: Afsluiting van de Kinderboekenweek met om 10.30 uur de voorleeswedstrijd. Om
13.30 uur wordt de Kinderboekenweek echt afgesloten met een kleedjesmarkt (verdere
informatie volgt) en een speurtocht door de school. U bent van harte welkom!
We hopen u te mogen ontmoeten en het leesfeest met ons mee te vieren. Vragen kunt u stellen
aan juf Marloes, Marieke Schot (OR) en Sabine Savenije (OR).
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Privacy voorkeuren en Parro
In alle groepen zijn de ouders door de leerkrachten uitgenodigd om deel te nemen aan Parro.
Binnen Parro worden groepsberichtjes, nieuwtjes en foto's uit de groep met u gedeeld.
Maar Parro kan meer. Met de wet op de privacy. is het voor ons noodzakelijk uw toestemming te
krijgen om foto's van uw kind in Parro of in deze nieuwsbrief te plaatsen.
Mag er een foto gemaakt worden van uw kind en mag die geplaatst worden in de Leeswijzer of
op de website. Allemaal vragen die u zelf mag beantwoorden. Hoe?
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Dit kunnen
ouders doen via de volgende stappen binnen Parro:
Ga naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Wat zijn de voordelen voor jou als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor
geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.
Wilt u dit in de komende week voor ons in orde maken? Bij voorbaat dank! Als u op
onderstaande link klikt kunt u in het filmpje ook nog zien hoe dit allemaal werkt.

https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren
Op vrijdag 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Voor mij
altijd een uitgelezen dag om de leerkrachten eens even in het
zonnetje te zetten. Ik wil aan u vragen of u uw zoon/dochter op
deze vrijdag een theezakje (misschien van de lievelingsthee
van uw kind) wilt meegeven met een leuk briefje voor de
juf/meester erbij. Ik zorg dan dat er in elke klas een theedoos
klaar staat waar de zakjes in kunnen. Aan het einde van de
dag kan de leerkracht dan heerlijk genieten van een kopje
thee en nog even terugdenken aan uw kind. Alvast heel veel dank voor uw medewerking. En
heeft uw kind meerdere leerkrachten, is het natuurlijk leuk om voor elke leerkracht een zakje
mee te geven. Ik zorg dan dat er voor elke leerkracht een theedoosje klaar staat waar de zakjes
in kunnen.

Wist je dat ...
...sommige kinderen heel handig zijn met gekleurde touwtjes?
...leerlingen van groep 4 een prachtig kunstwerk hebben gemaakt met behulp van het
Kunstkabinet?
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De volgende Leeswijzer van de Jan Wouter
verschijnt op 8 oktober 2018
.

Facebook

Website

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

