
Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

LEES-WIJZER
Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
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Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.



Een	nieuw	schooljaar.....nieuwe	gezichten	in	de	school!

Sinds	 1	 augustus	 ben	 ik	 de	 nieuwe	 directeur	 van	 de	 Jan

Wouter.	 Na	 meer	 dan	 11	 jaar	 op	 Radarschool	 Onder	 de

Wieken	 in	 Burgh-Haamstede,	 waarvan	 ook	 nog	 5	 jaar	 in

combinatie	 met	 Radarschool	 Zonnewijzer	 uit	 Zonnemaire,	 is

de	 Jan	 Wouter	 mijn	 3e	 Radarschool.	 Voordat	 ik	 bij	 de

Radarscholen	 werkte	 ben	 ik	 in	 diverse	 functies	 werkzaam

geweest	 in	 het	 onderwijs.	 Na	 mijn	 PABO-opleiding	 heb	 ik

culturele	 antropologie	 gestudeerd	 aan	 de	 Universiteit	 in

Utrecht,	 heb	 ik	 3	 jaar	 op	 Curacao	 gewoond	 en	 gewerkt,	 als

leerkracht,	 intern	 begeleider,	 remedial	 teacher	 en

onderwijsconsultant.

Daarna	 heb	 ik	 onderwijsbegeleider	 5	 jaar	 bij	 Edux	 in	 Breda

gewerkt,	waarna	ik	samen	met	mijn	man	en	2	dochters	(die	nu

13	 en	 15	 jaar	 oud	 zijn)	 naar	 China	 verhuisd.	 Daar	 heb	 ik

lesgegeven	op	een	internationale	school,	waarna	ik	bijna	12	jaar	geleden	vanuit	Nieuw-Zeeland

via	Skype	mijn	eerste	sollicitatiegesprek	bij	Radar	had.

Ik	vind	het	heel	erg	leuk	om	op	de	Jan	Wouter	te	starten	en	heb	al	een		drukke	week	achter	de

rug.	 Het	 is	 intensief	 om	 zoveel	 nieuwe	 kinderen	 en	 ouders	 te	 leren	 kennen	 en	 de	 namen

proberen	 te	 onthouden.	 Daarnaast	 leer	 ik	 de	 leerkrachten	 en	 hun	 specifieke	 werkwijze	 ook

steeds	beter	kennen	en	ben	ik	druk	aan	het	opruimen	in	de	gehele	school.	Mijn	werkdagen	op

de	 Jan	Wouter	 als	 directeur	 zijn	 de	maandag	 en	 donderdag.	 Om	 in	 2	 dagen	 per	 week	 een

school	 te	 runnen	 en	 alles	 verder	 op	 te	 starten,	 is	 best	 zwaar,	 gelukkig	 krijg	 ik	 hulp	 van	 o.a.

meester	 Henk	 die	 veel	 ondersteunende	 taken	 verricht	 en	 maken	 de	 leerkrachten	 mij	 snel

wegwijs.	Vorige	week	heb	ik	ook	al	kennis	gemaakt	met	de	voorzitters	(en	secretaris)	van	OR

en	MR	en	gesproken	over	de	bijzonderheden	van	de	Jan	Wouter.	Ook	ben	 ik	even	aanwezig

geweest	bij	een	bijeenkomst	van	Poort	Ambacht	waarbij	het	eten	in	de	wijk	werd	gepromoot.	Zo

gebeurt	er	echt	heel	veel	in	en	om	de	school	en	doe	ik	mijn	uiterste	best	u	goed	van	alles	op	de

hoogte	 te	 houden.	 Communicatie	 is	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 wordt	 mij	 herhaaldelijk

gezegd!!

Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	in	alle	openheid	 te	vertellen	wat	er	reilt	en	zeilt	 in	de	school.	 Ik

vraag	 u	 daarbij	 ook	 om	 vertrouwen	 dat	 wij	 het	 allerbeste	 met	 u	 en	 uw	 zoon/dochter	 voor

hebben.	We	doen	ons	uiterste	best	er	een	geweldig	schooljaar	voor	uw	kinderen	van	te	maken.

Dat	daarbij	niet	alles	altijd	even	vlekkeloos	verloopt,	en	dat	er	wel	eens	fouten	worden	gemaakt,

zult	u	ook	vast	begrijpen.	We	doen	ons	best	en	horen	het	graag	als	u	even	met	mij	of	met	een

van	 de	 leerkrachten	 over	 iets	 dat	 u	 dwars	 zit	 wilt	 spreken.	 Dan	 gaan	 we	 proberen	 om	 een

oplossing	te	vinden.	Dat	hebben	we	veel	liever,	dan	dat	u	het	bij	het	schoolpleinhek	vertelt,	want

dan	kan	weet	ik	het	nog	niet	en	kan	ik	er	niets	mee.	Ik	probeer	zoveel	mogelijk	op	de	maandag

en	donderdag	bij	een	van	de	2	voordeuren	te	staan	om	de	kinderen	in	de	ochtend	goedemorgen

te	wensen	en	bij	het	naar	huis	gaan,	een	fijne	middag.	U	mag	dan	altijd	naar	mij	toekomen,	iets

vragen	of	even	een	afspraakje	maken!!	Cindy	te	Ronde

Graag	stel	ik	me	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor!

Ik	ben	Ivo	Fonteine,	34	jaar	en	afkomstig	uit	Brouwershaven.

Ik	 ga	 dit	 schooljaar	 als	 stagiair	 aan	 de	 slag	 op	 de	 “Jan

Wouter”.	 Ik	 ben,	 in	 principe,	 het	 hele	 schooljaar	 op	 de

dinsdagen	aanwezig.	Het	eerste	halfjaar	zal	dat	in	groep	7	en

8	zijn.	Omdat	 ik	pas	op	dinsdag	24	september	zal	beginnen,

heb	 ik	 nog	 geen	 kennis	 gemaakt	 met	 de	 klas	 of	 met	 u	 als

ouder(s)/verzorger(s).

Om	alvast	enigszins	te	weten	wie	ik	ben,	zal	ik	kort	wat	meer

over	 mezelf	 vertellen.	 Oorspronkelijk	 ben	 ik	 afgestudeerd

strafrechtjurist	 en	 heb	 ik	 ook	 enkele	 jaren	 in	 de	 juridische

branche	 gewerkt.	Maar	 geleidelijk	 aan	 kwam	 ik	 erachter	 dat

mijn	hart	ergens	anders	ligt.	Via	verschillende	activiteiten	met

jongeren,	 onder	 andere	 als	 voetbaltrainer	 en	 jeugddiaken,

ontdekte	ik	dat	ik	het	ontzettend	leuk	vind	om	met	kinderen	om

te	 gaan,	 er	 voor	 hen	 te	 zijn	 en	 hen	 nieuwe	 dingen	 te	 leren.

Uiteindelijk	 heb	 ik	 ruim	 een	 jaar	 geleden	 gekozen	 voor	 een

ommezwaai	in	mijn	werkzaamheden	en	ben	ik	begonnen	aan

de	PABO	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede.

Ik	volg	de	studie	in	deeltijd,	omdat	ik	daarnaast	ook	nog	werk

bij	de	Spar	in	Brouwershaven.	Afgelopen	schooljaar	heb	ik	stage	gelopen	in	de	groepen	2/3	en

4/5	op	Jenaplanschool	Johan	Louis	de	Jonge.	 In	mijn	 tweede	studiejaar	 is	het	nu	 tijd	voor	de

bovenbouw,	groep	7/8	op	deze	school.	 Ik	kijk	er	naar	uit	om	er	samen	met	 juf	Marloes	en	de

kinderen	een	leuk	en	leerzaam	schooljaar	van	te	maken.	Tot	ziens!

Hallo	allemaal,

Ik	ben	Corinda	Schilperoort.	Ik	ben	19	jaar	bijna	20	(3

september).	Ik	woon	in	Bruinisse	samen	met	mijn	ouders

zusje	en	broertje.	Ik	ben	eind	juli	afgestudeerd	aan	de

opleiding	medewerker	facilitaire	dienstverlening.	Nu	werk	ik	op

maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	als

onderwijsassistente.

Hallo,

Via	deze	weg	stel	ik	mezelf	graag	even	voor.	Mijn	naam	is

Chanou	Boot,	ik	ben	23	jaar	oud	en	ik	woon	in	Burgh-

Haamstede.	Afgelopen	jaar	ben	ik	afgestudeerd	als	leerkracht

basisonderwijs.	Aankomend	schooljaar	zal	ik	de	maandagen

lesgeven	in	groep	7b/8	op	de	Jan	Wouter	van	den	Doel

school.	De	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	geef	ik	voorlopig

les	aan	groep	6/7a,	omdat	het	met	meester	Pieter	op	het

moment	niet	zo	goed	gaat.	Mocht	u	vragen	aan	mij	hebben	of

kennis	willen	maken,	spreek	mij	gerust	aan!	Groetjes	Chanou

Op	de	eerste	dag	van	het	schooljaar	heeft	de	kriebelcontrole

plaatsgevonden.	We	waren	erg	blij	dat	Irene	er	was	en	zo

samen	met	Corinda,	Melissa	en	Chanou	de	klassen	langs	kon

gaan.	In	enkele	groepen	werden	bij	sommige	leerlingen	luizen

geconstateerd.	De	ouders	van	deze	leerlingen	zijn	gebeld	en

de	leerlingen	worden	behandeld.	Als	het	een	groep	betreft

waar	uw	zoon/dochter	in	zit,	dan	heeft	u	hierover	ook	nog	een

mailtje	ontvangen.	Veel	dank	aan	deze	kriebelaars.	Heeft	u

ervaring	met	kriebelen	of	kon	u	er	deze	keer	niet	bij	zijn?	In	de

schoolkalender	staan	de	volgende	controles	(elke

maandagochtend	na	de	vakantie)	vermeld.	Het	zou	echt	super

fijn	zijn	als	er	een	groepje	kriebelouders	is,	dan	gaat	de

controle	lekker	snel.	U	kunt	zich	hiervoor	ook	opgeven	bij	het

ouderhulpformulier.	Alvast	veel	dank!!

Heeft	uw	zoon	of	dochter	een	allergie	of	voedselintolerantie?

Wij	horen	dat	graag!	Zodat	we	tijdens	de	maaltijden	met	elkaar

en	ook	bij	de	activiteiten	die	door	de	Ouderraad	worden

georganiseerd,	rekening	mee	kunnen	houden.	Het	is	het

meest	handig	dat	u	dit	even	z.s.m.	meldt	bij	de	leerkracht	van

uw	kind.	Alvast	veel	dank!	

5GDM
Voor	de	zomervakantie	heeft	de	meerderheid	van	de	Jan

Wouterouders	gekozen	voor	een	nieuw	rooster	met	5	gelijke

schooldagen,	het	5-Gelijke-Dagen-Model.	Voor	de	leerlingen

en	leerkrachten,	maar	ongetwijfeld	ook	voor	u	is	dat	best	even

wennen.	Als	u	op	welke	wijze	dan	ook	ernstige	problemen

ondervindt	met	of	door	dit	nieuwe	rooster	dan	horen	wij	dat

graag.	U	mag	hiervoor	een	afspraak	maken	met	Cindy.	

Vanaf	 dinsdag	 4	 september	 worden	 er	 elke	 dinsdag	 en

donderdag	workshops	door	Sparkels	(van	Kibeo)	verzorgd.	De

workshop	zal	officieel	om	14.15	uur	beginnen	en	tot	15.15	uur

duren.	 Vanaf	 14.00	 uur	 is	 er	 inloop	 en	 gelegenheid	 voor	 de

kinderen	even	wat	te	eten	en	te	drinken.	U	heeft	hier	al	eerder

meer	informatie	over	ontvangen,	de	inhoud	van	de	workshops

met	 de	 kosten	 kunnen	 zien	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 opgave

kunnen	invullen.	

Voor	meer	 informatie	en	evt.	 financiele	vragen	kunt	u	 terecht

bij	klantrelatie@kibeo.nl

De	Jan	Wouter	doet	al	jaren	mee	met	de	schoolfruitactie

vanuit	het	steunpunt	EU-schoolfruit.	Ook	dit	jaar	schrijven	we

ons	natuurlijk	weer	in	en	hopen	we	dat	we	worden	uitgekozen,

zodat	de	leerlingen	weer	20	weken	achtereen	groente	en	fruit

van	school	kunnen	krijgen.	Door	de	verandering	van	ons

rooster,	eten	we	nu	rond	10.00	uur	groente	en	fruit	op	dinsdag

en	donderdag,	de	zogenaamde	gruitendagen.	Op	de	andere

dagen	(maandag,	woensdag	e	vrijdag)	mag	uw	zoon/dochter

ook	een	klein	koekje	bij	het	tienuurtje	eten,	maar	dat	hoeft

natuurlijk	niet.	We	vinden	het	echt	super	om	te	zien	dat	er

zoveel	kinderen	zijn	die	alle	dagen	groente	en	fruit	meenemen

naar	school.	Hartstikke	goed	!

Schoolgids
Met	deze	link	kunt	u	de	schoolgids	van	onze	school	bekijken.	Dit	jaar	zijn

we	 gestart	 met	 een	 digitale	 versie	 via	 Scholenopdekaart.nl.	 Bij

veranderde	 gegevens	 kunnen	 we	 dit	 hier	 heel	 eenvoudig	 aanpassen.

Ook	op	onze	website	zal	een	link	komen	naar	de	schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6796/Radarschool-Jan-Wouter-van-den-Doel?

locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2

De	bende	van	het	strand
Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	graag	1	september	2018	van

start	gaan	met	“de	Bende	van	het	Strand”	een	stichting	die	hij

in	 het	 leven	 heeft	 geroepen	 om	 de	 kustlijn	 van	 ons	 mooie

eiland	 Schouwen-Duiveland	 schoon	 te	 houden,	 met	 hart	 en

ziel	werkt	hij	hier	aan	maar…..	dit	kan	hij	niet	alleen,	hij	heeft

hulp	nodig	in	de	vorm	van	vrijwilligers	en	in	de	vorm	van	harde	pingels.

Wie	zijn	en	waar	is	“de	Bende	van	het	Strand”	en	wat	willen	we	bereiken?

Wie?	Initiatiefnemer	Erik	de	Vries	wil	de	kustlijn	van	Schouwen-Duiveland	schoon	houden.	Drie

maanden	per	jaar	worden	de	stranden	goed	onderhouden	en	kunnen	we	ook	trots	zijn	op	onze

mooie	schone	stranden,	maar	het	is	niet	genoeg,	want	in	de	andere	9	maanden	blijft	er	vuil	en

vooral	 plastic	 liggen	aan	onze	stranden	en	gaat	dit	 vuil	weer	 terug	 in	de	zee.	Wij	willen	 toch

allemaal	het	hele	jaar	door	genieten	van	een	schone	kustlijn!!!	Dit	kan	Erik	niet	alleen	hij	heeft

hier	vrijwilligers	voor	nodig,	veel	vrijwilligers	en	het	liefst	vaste	vrijwilligers.

Erik	heeft	afspraken	gemaakt	met	Bureau	Halt	en	met	SMWO	(Stichting	Maatschappelijk	Werk

Oosterschelde)	en	vanaf	1	september	2018	gaan	via	deze	organisaties	vrijwilligers	hem	helpen

maar	er	zijn	meer	helpende	handen	nodig!!

Waar?

Het	 JOP	 (Jongeren	 Ontmoetingsplaats)	 in	 Scharendijke	 wordt	 nu	 niet	 gebruikt	 en	 is	 van	 de

Woningbouwvereniging	 Zeeuwland,	 hier	 kan	 Erik	 de	 Vries	 de	 sleutel	 van	 krijgen	 en	 dit

gebouwtje	 voor	 het	 symbolisch	 bedrag	 van	 €	 1,00	 per	maand	 huren.	 (één	 donateur	 die	 dus

€12,00	doneert,	betaalt	al	de	gehele	jaarhuur!)

Wat	heeft	“de	Bende	van	het	Strand”	nodig?

Wij	zoeken	nog	veel	 (vaste)	vrijwilligers,	donateurs	en	sponsoren.	Erik	heeft	zelf	een	4-wheel

drive	 waar	 hij	 de	 vrijwilligers	 in	 mee	 kan	 nemen	 maar	 hij	 heeft	 een	 dichte	 aanhanger	 (hier

komen	de	logo’s	van	de	sponsoren	op	te	staan)	nodig	om	het	vuil	wat	wordt	verzameld	mee	te

nemen	 naar	 het	 JOP	 in	 Scharendijke,	 daar	 wordt	 het	 vuil	 gesorteerd	 en	 door	 de	 gemeente

Schouwen-Duiveland	kosteloos	opgehaald,	hier	heeft	Erik	ook	al	afspraken	over	gemaakt.	En

deze	4-wheel	drive	rijdt	op	LPG	dus	daar	is	ook	geld	voor	nodig!

Als	u	donateur	wil	worden,	kunt	u	een	bijdrage	doneren	op:

rekeningnummer	 NL87	 INGB	 0008	 3331	 79	 t.n.v.	 de	 bende	 van	 het	 strand.	 Vrijwilligers	 en

sponsoren	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website	www.debendevanhetstrand.nl

Hoe	ziet	één	dag	van	“de	Bende	van	het	Strand”	er	uit?

Iedere	morgen	 rond	08.30	uur	starten	 in	het	JOP	 in	Scharendijke	en	dan	op	naar	het	strand!

Tussen	de	middag	een	 lunchpakket	en	daarna	weer	 terug	naar	het	strand.	Om	te	beginnen	5

dagen	in	de	week,	vuil	struinen	op	de	stranden,	langs	de	Grevelingen	en	de	Oosterschelde.

Wie	helpen	er	al	mee	aan	“de	Bende	van	het	Strand”	en	in	welke	vorm?

*	Bidfood	(voorheen	Deli	XL)	heeft	toegezegd	voorlopig	de	lunchpakketten	voor	de	vrijwilligers

te	willen	sponseren.

*	Administratie	kantoor	WEA	gaat	kosteloos	de	boekhouding	van	de	Stichting	“de	Bende	van	het

Strand”	verzorgen.

*	 Notariskantoor	 Klaassen	 heeft	 de	 statuten	 van	 de	 Stichting	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”

kosteloos	verzorgd.

*	Rays	communicatie,	Raymond	van	Boven	maakt	kosteloos	een	website	voor	“de	Bende	van

het	Strand”.	Raymond	heeft	ook	de	gave	naam	verzonnen!

*	 De	 belettering	 van	 de	 auto	 van	 Erik	 voor	 “de	 Bende	 van	 het	 Strand”	 wordt	 ook	 kosteloos

gerealiseerd	door	Autobelettering	Zeeland.	Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met

Erik	de	Vries	via	het	onderstaande	 telefoonnummer.www.debendevanhetstrand.nl	Mobiel:	06	 -

830	102	67

Facebook Website

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

Schoolnieuwsnr.1	2018-2019

Fijn	dat	jij	er	bent!
Deze	 tekst	 staat	 op	 de	 deur	 bij	 de

hoofdingang.	 Fijn	 dat	 jij	 en	 u	 er	 bent.	 We

maken	 er	 met	 elkaar	 een	mooi	 en	 gezellig

schooljaar	 van.	 De	 eerste	 week	 van	 ons

nieuwe	 rooster	 is	 ook	al	 achter	 de	 rug.	We

kunnen	ons	voorstellen	dat	dit	nog	best	wat

aanpassingen	 voor	 u	 met	 zich	 meebrengt.

Mocht	 u	 hierbij	 moeilijkheden	 ondervinden,

dan	nodig	ik	u	van	harte	uit	om	hierover	met

mij	 te	spreken.	Samen	kunnen	we	kijken	of

we	 oplossingen	 kunnen	 bedenken.	 U	 bent

van	harte	welkom!

Groetjes,	Cindy	te	Ronde

Activiteitenagenda
30	augustus:	Ouderraadvergadering	20.00	uur				

5	september:	Radardienst	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee	(verzamelen	om	18.30	uur	bij	P	plaats

Scheldestraat)

3,4,6,7	september:	Kind/oudervertelgesprekken

	

Onze	jarigen
23	augustus:	Jesse	Hof	(11),	groep	8

30	augustus:	Danique		van	der	Werf	(9),	groep	6

30	augustus:	Bennet	Kahase	Fitwi	(4),	groep	1

1	september:	Marvin	de	Bruijne	(8),	groep	5

2	september:	Sil	Verboom	(7),	groep	4

3	september:	Juf	Corinda	(20),	groep	1-2

4	september:	Shani	Sewmangal	(8),	groep	5

Van	harte	gefeliciteerd	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.

Vanaf	 3	 september	 wordt	 volgens	 een	 rooster	 verteld.	 We	 beginnen	 bij	 het

bijbelboek	 Exodus.	 Mozes	 wordt	 door	 zijn	 moeder	 in	 een	 mandje	 gelegd	 en

gevonden	door	de	dochter	van	de	 farao.	Hij	hoort	bij	het	Hebreeuwse	volk,	maar

groeit	 op	 in	 het	 paleis	 in	 Egypte.	 Wie	 is	 hij	 eigenlijk,	 een	 Hebreeër	 of	 een

Egyptenaar?	 Als	 Mozes	 ziet	 hoe	 een	 slaaf	 wordt	 mishandeld,	 slaat	 hij	 een

Egyptenaar	dood.	Hij	moet	vluchten.

	

Even	kennismaken

Beste	ouders,

Mijn	naam	is	Melissa	de	Looze.	Ik	studeer	voor	onderwijsassistente	en	help	in	groep	3/4	A	

op	de	maandag	en	donderdag.	Vorig	jaar	liep	ik	ook	al	in	deze	groep	stage.	Groetjes,	Melissa

Nazaketh	Abbasova	werkt	al	wat	langer	als	vrijwilligster	op	school	en	blijft	dat	gelukkig	voorlopig

nog	doen	in	groep	1-2.	

Welkom	op	school!
Het	schooljaar	is	net	begonnen	en	we	zijn	blij	dat	we	verschillende	nieuwe	kinderen	op	school

mogen	verwelkomen!

In	groep	1	begint	Bennet	die	deze	week	vier	jaar	wordt.

In	groep	3	zijn	Stewie	en	Divantley	gestart.

In	groep	5	verwelkomen	we	Demi.

We	hopen	dat	alle	kinderen	een	fijne	tijd	tegemoet	gaan	op	onze	Jan	Wouter.

Oudercommunicatie
Al	 eerder	 gaf	 ik	 u	 aan	 dat	 we	 het	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 de	 communicatie	 met	 u	 als

ouders/verzorgers	 goed	 verloopt	 en	 dat	 we	 daar	 veel	 voor	 willen	 doen.Vanaf	 dit	 schooljaar

starten	we	daarom	met	Parro,	een	app	om	de	communicatie	tussen	ouder	en	leerkracht	soepel

te	 laten	 verlopen.	 Deze	 app	 is	 gekoppeld	 aan	 ons	 leerlingadministratie	 en	 -	 volgsysteem	 en

zorgt	 ervoor	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 gespreksplanningen	 voor	 de	 ouder-

/kindvertelgesprekken	 via	 deze	 app	 kunnen	 regelen.	 Maar	 ook	 dat	 de	 leerkracht	 regelmatig

even	een	fotootje	van	het	werken	en	leren	in	de	klas	kan	plaatsen.	Hiervoor	is	dan	in	het	kader

van	de	nieuwe	Privacy-wet	wel	uw	goedkeuring	nodig,	om	evt.	 foto's	 van	uw	zoon/dochter	 te

plaatsen.	Als	alles	lukt	ontvangt	u	deze	of	volgende	week	een	uitnodiging	van	de	leerkracht	om

met	deze	app	te	gaan	werken.	

Op	de	Jan	Wouter	word	je	lees-wijs
Er	zijn	7	Redenen	om	je	kind	strips	te	laten	lezen.

1.	Strips	geven	leesplezier

Strips	lezen	doe	je	voor	je	plezier.	Zo	simpel	is	het.	De	lol	die	het	lezen	van	een	strip	oplevert,

merkt	je	kind	dat	lezen	hartstikke	leuk	kan	zijn.	Strips	zijn	een	ideaal	middel	om	de	drempel	tot

lezen	te	verlagen	en	ook	nog	eens	heel	wat	leeskilometers	te	maken.

	

2.	Strips	zijn	goed	voor	de	woordenschat

Strips	staan	vol	met	moeilijke	woorden.	De	oogst	uit	een	paar	pagina’s	Donald	Duck:

zilverpoets,	zakeninstinct,	gigantisch,	zich	wagen	in,	bij	de	reis	inbegrepen,	carillon,	op

voorwaarde	dat,	sokkel,	hebzuchtig,	gedachten	uitbannen.

	

3.	Strips	helpen	verhaalstructuren	doorgronden

Of	het	nu	om	een	stripboek	gaat	met	één	lang	verhaal	of	met	een	verzameling	losse	verhaaltjes:

strips	hebben	altijd	een	duidelijke	verhaallijn.	Oorzaak	en	gevolg	en	probleem	en	oplossing	zijn

duidelijk	te	herkennen.	

	

4.	Strips	zijn	goed	voor	de	algemene	kennis

Lezen	is	niet	het	enige	wat	kinderen	leren	van	stripboeken.	Ze	doen	ook	een	schat	aan

algemene	kennis	op.	Neem	alleen	al	Asterix	en	Obelix:	generaties	gymnasiasten	hebben	tijdens

hun	schoolcarrière	profijt	gehad	van	alle	kennis	over	de	Oudheid	die	ze	via	deze	strip	hadden

opgedaan.	Stripfiguren	reizen	de	hele	wereld	over	en	beleven	allerlei	avonturen.	Als	Suske	en

Wiske	naar	Londen	gaan,	ziet	je	kind	deze	wereldstad	voor	zich	in	de	plaatjes.

	

5.	Strips	dwingen	tot	scherp	observeren

Sommige	strips	bevatten	veel	woordgrapjes,	bij	andere	zit	de	humor	juist	vooral	in	de	plaatjes.

Om	de	grap	te	begrijpen,	moet	je	kind	overal	goed	op	letten:	woorden,	gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal.	Daardoor	leert	je	kind	goed	observeren.

	

6.	Plaatjes	helpen	zwakke	kinderen

In	strips	vullen	tekst	en	beeld	elkaar	volledig	aan.	Zwakke	lezers,	maar	ook	beelddenkers,

kunnen	soms	verdrinken	in	een	pagina	vol	letters	en	woorden.	Strips	kunnen	voor	hen	een

verademing	zijn.	Het	lezen	wordt	volledig	ondersteund	door	plaatjes,	waardoor	het	verhaal

gemakkelijker	te	begrijpen	is.	De	tekst	wordt	opgedeeld	in	korte	stukjes,	die	ook	voor	zwakke

lezers	behapbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	de	zinnen	over	het	algemeen	kort.

	

7.	Strips	geven	leeszelfvertrouwen

De	meeste	strips	verschijnen	in	serievorm.	Ze	zijn	daardoor	min	of	meer	hetzelfde.	Wie	met

succes	één	deel	heeft	uitgelezen,	kan	erop	vertrouwen	dat	het	met	een	ander	deel	ook	wel	zal

lukken.	Gaandeweg	ontdekken	kinderen	dat	ze	er	steeds	meer	uit	halen:	ze	begrijpen	het

verhaal	beter,	krijgen	meer	details	mee,	kunnen	verhaallijnen	voorspellen,	doorzien	de	humor

beter.	Dat	is	een	geweldige	boost	voor	hun	leeszelfvertrouwen.

	

Wist	je	dat	...
juf	Marloes	zwanger	is	en	in	maart	een	baby	verwacht

Sil	Verboom	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	een	broertje	heeft	gekregen	en	dat	hij

Jesse	heet?

we	hem	en	zijn	ouders	daar	hartelijk	mee	feliciteren?!

het	dagelijks	'bestuur'	van	de	oudercommissie	bestaat	uit	drie	ouders?	Diana	van	`t	Veer

0650657712;	Marieke	Schot	0652362082;	Arjan	Meijer	0615694471

de	voorzitter	van	de	MR	er	na	dit	jaar	mee	stopt	en	we	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe

MR	(Medezeggenschapsraad)	ouders.	Heeft	u	belangstelling	of	wilt	u	meer	informatie?	Meld

het	even	bij	Cindy.

De	Ouderraad	al	bezig	is	met	het	maken	van	afspraken	met	Eric	Konings,	om	vanaf	nu	aan

het	begin	van	het	schooljaar	schoolfoto's	te	maken?	Dit	betekent	voor	een	keer	dat	de

schoolfoto's	wat	dicht	op	elkaar	zitten	qua	tijd,	maar	ook	dat	u	na	dit	jaar	al	een	leuke	foto

van	uw	zoon/dochter	heeft,	die	nog	het	hele	jaar	'geldig'	is.	

Dat	u	de	foto's	van	vorig	schooljaar	nog	steeds	kunt	bestellen	als	u	dat	nog	niet	heeft

gedaan?	

De	eerste	Ouderraadvergadering	donderdag	30-08	om	20.00	uur	op	school	plaatsvindt	en

dat	u	van	harte	bent	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn?

	

	

	

Startdienst	Radarscholen
Op	woensdag	5	september	wordt	de	jaarlijkse	Startdienst	van	de	Radarscholen	gehouden,

ditmaal	in	de	Nieuwe	Kerk	te	Zierikzee.

Maar	voordat	de	dienst	daar	begint,	starten	we	al	met	het	thema	Spoorzoeken.	De	kinderen

moeten	een	spoor	zoeken	om	zo	uiteindelijk	bij	de	Nieuwe	Kerk	uit	te	komen.	De	leerlingen	van

onze	school	verzamelen	zich	om	18.30	uur	bij	het	parkeerterrein	aan	de	Scheldestraat.

Recyclen
Ondanks	dat	we	als	school	lekker	aan	het	opruimen	zijn,	proberen	we	ook	zoveel	mogelijk

spullen	die	nog	goed	zijn	te	bewaren	en	als	het	kan	te	recyclen.	Meester	Henk	verzamelt:	

Schone	doppen	van	melk/pappakken	en	plastic	flessen.	Die	worden	per	kilo	verkocht	en	de

opbrengst	wordt	bestemd	voor	het	opleiden	van	blinde	geleidehonden.

Waardevol	voor	de	zending:

kaarten	(vakantiekaarten,	geboortekaartjes,	dorpsgezichten,	molens)	

postzegels

brillen

reclamepennen

Waardevol	voor	de	Stichting	São	Tiago	(straatkinderen	in	Belo	Horizonte,	Brazilië):

-cartridges

U	mag	bovenstaande	spulletjes	meegeven	aan	uw	zoon/dochter.	Meester	Henk	verzamelt	het	in

het	Jip	&	Janneke	kamertje,	daar	kunt	u	het	ook	zelf	neerzetten.

Alvast	veel	dank!

Jan	Wouter	Binnenste	Buiten	-	Schoolfruit

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	10	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.

Laposta	e-mailmarketing

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.


