
Onze	jarigen
25-10:	Ziza	van	IJsseldijk	(5),	groep	2

26-10:	Ferenc	de	Jonge	(12),	groep	8

01-11:	Bente	Dumay	(5),	groep	2

03-11:	Kaylie	de	Lange	(7),	groep	3

Hartelijk	gefeliciteerd	en	een	heel	fijne	verjaardag	toegewenst!

De	eerste	twee	jarigen	vergaten	we	te	noemen	in	de	vorige

Leeswijzer.	We	hopen	dat	Ziza	en	Ferenc	een	mooie	dag

hebben	beleefd!

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

Schoolnieuwsnr.	5,	29	oktober	2018

Beste	ouders	en	verzorgers,

Deze	 week	 vinden	 er	 proeflessen	 plaats	 in

groep	 7-8.	 Wij	 hebben	 een	 vacature	 voor

een	 adjunct-directeur	 voor	 1	 dag,	 die

daarnaast	ook	les	kan	geven	in	deze	groep.

We	zijn	blij	met	onze	sollicitanten	en	hopen

deze	of	volgende	week	een	goede	keuze	te

kunnen	maken.	Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda

29-10:	Start	Doe-es-week	groep	7	&	8

30-10:	Inloopmoment	Snappet,	8.30	-	9.00	uur

01-11:	Inloopmoment	Snappet,	8.30	-	9.00	uur

01-11:	Zwemmen	5/6,	mèt	kleding!!

06-11:	MR-vergadering

07-11:	Dankdag,	schoolontbijt!

08-11:	Studiedag	schoolteam,	de	leerlingen	zijn	vrij!

09-11:	Bezoek	aan	de	bibliotheek,	groep	3

13-11:	Voorlichtingsavond	groep	8,	19.30	uur

	

Download	schoolgids



Fruit	op	school

De	meeste	ouders	denken	er	aan	en	letten	er	op:	op	dinsdag

en	donderdag	eten	we	fruit	op	school!	Fijn	hoor!

Vanaf	 maandag	 12	 november	 krijgen	 we	 weer	 schoolfruit

vanuit	de	EU.	Dat	betekent	dat	de	kinderen	ook	op	de	andere

dagen	 wat	 extra	 fruit	 en/of	 groente	 kunnen	 eten.	We	 krijgen

schoolfruit	tot	de	meivakantie.	

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.

Het	volk	Israël	is	veertig	jaar	onderweg	geweest	door	de	woestijn,	op	weg	naar	het

beloofde	land.	Als	ze	er	bijna	zijn,	stuurt	Mozes	verkenners	op	pad	om	het	land	te

gaan	 bekijken.	 Ze	 komen	 terug	 met	 goed	 nieuws	 en	 slecht	 nieuws:	 het	 is	 een

prachtig	 land,	 maar	 is	 er	 wel	 plek	 voor	 de	 Israëlieten?	 Na	 een	 lang	 leven	 van

honderdtwintig	jaar	sterft	Mozes.	Hij	gaat	het	beloofde	land	niet	binnen,	maar	ziet

het	 vanuit	 de	 verte.	 "Kom	maar",	 zegt	 God	 tegen	 hem.	 Onder	 leiding	 van	 Jozua

trekt	het	volk	verder.	De	Heer	zorgt	ervoor	dat	ze	door	de	Jordaan	kunnen	trekken:

Kom	maar,	hier	begint	het	nieuwe	leven.

SNAPPET	-	Inloopmoment
Op	dinsdag	30	oktober	en	donderdag	1	november	mogen	alle	ouders	een	kijkje	nemen	 in	de

klas	van	hun	kind.	De	inloop	is	van	half	9	tot	9	uur.	De	kinderen	en	leerkrachten	zullen	u	dan

laten	zien	hoe	er	met	Snappet	op	de	chroombooks	wordt	gewerkt.	Dus....wie	er	meer	van	wil

weten:	WELKOM!	

Zwemmen
Donderdag	 1	 november	 gaat	 groep	 5/6	 zwemmen.	 Ook	 ditmaal	 wordt	 er	 eerst	 met	 kleding

geoefend!	We	hopen	dat	het	weer	goed	 is	en	we	met	de	 fiets	 kunnen!	 Inmiddels	hebben	we

ouders	genoeg	die	mee	willen	fietsen.	We	kunnen	nog	wel	wat	(groot)ouders	gebruiken	die,	zo

nodig,	 met	 de	 auto	 willen	 rijden.	 U	 krijgt	 dan	 op	 de	 morgen	 van	 een	 'zwemdonderdag'	 een

telefoontje	met	het	verzoek	of	u	met	een	groepje	kinderen	naar	Laco	wilt	rijden.	



Nieuws	uit	groep	6	/	7a
Dit	 schooljaar	 zijn	 we	 gestart	 met	 Blink,	 een	 methode	 voor

wereldoriëntatie.	De	 vakken	 geschiedenis,	 aardrijkskunde	 en

natuur	&	 techniek	worden	 in	 onze	groep	niet	meer	 als	 losse

vakken	 gegeven,	 maar	 worden	 geïntegreerd	 aangebo-

den.	Afgelopen	weken	hebben	we	het	met	Blink	 gehad	over

aardse	extremen,	zoals	vulkanen,	tornado’s	en	aardbevingen.

De	 methode	 maakt	 veel	 gebruik	 van	 proefjes,	 waardoor	 we

nieuwe	 dingen	 ontdekken.	 Zo	 hebben	 we	 bijvoorbeeld	 met

een	 glas	 warm	 water,	 folie	 en	 ijsblokjes	 ontdekt	 hoe	 regen

ontstaat.	 Afgelopen	 week	 hebben	 we	 in	 groepjes	 een	 aards	 extreem	 uitgewerkt	 en	 hier	 een

poster	van	gemaakt.	Aan	het	eind	van	de	les	hebben	we	dit	aan	elkaar	gepresenteerd.

Dankdag	-	Schoolontbijt
Op	 woensdag	 7	 november	 wordt	 in	 Zuid-West	 Nederland

Dankdag	gevierd.	Op	deze	dag,	nu	de	oogst	bijna	binnen	 is,

wordt	 de	 Schepper	 gedankt	 voor	 al	 het	 goede	 dat	 Hij	 heeft

geschonken.	

Op	school	beginnen	we	deze	dag	met	een	heerlijk	ontbijt.

Eten	en	drinken	 is	er	genoeg	maar	wil	 elk	 kind	een	bord,
beker	 en	 bestek	 meebrengen?	 Heel	 graag	 in	 een
tasje	met	de	naam	er	op.	

Wat	 is	 er	 allemaal	 te	 eten	 en	 te	 drinken?	 Volkorenbrood,

tarwebolletjes,	 krentenbollen,	 glutenvrije	 crackers,	 halvarine,

30+kaas,	 aardbeienjam,	 fruit/groentespread,	 halfvolle	 melk,

halfvolle	yoghurt,	cruesli,	thee,	tuinkers,	komkommers	en	appels.	Met	dit	schoolontbijt	leren	we

de	kinderen	dat	ontbijten	erg	belangrijk	is.	Met	een	goed	ontbijt	presteer	je	beter	op	school,	daar

zijn	we	zeker	van!

Dammen
Vorige	week	hebben	de	leerlingen	van	groep	5	-	8	een	brief

gekregen	over	het	dammen	en	schaken.	We	zoeken	nog	wat

dammers!!	Wie	geeft	zich	nog	snel	op	bij	juf	Cora?

Voorlichtingsavond	groep	8
Groep	8	is	voor	de	meeste	leerlingen	een	spannend	jaar.	De	leerlingen	worden	voorbereid	op

het	 voortgezet	 onderwijs.	Op	 dinsdag	 13	 november	 vindt	 een	 voorlichtingsbijeenkomst	 plaats

voor	 de	 ouders	 van	 groep	 8	 (ouders	 van	 leerlingen	 uit	 groep	 7	mogen	 ook	 komen)	 over	 de

trajectkeuze	 voor	 het	 voortgezet	 onderwijs.	 Morgen	 krijgen	 deze	 ouders	 hiervoor	 een	 aparte

uitnodiging.	

Schoolplein
Er	 is	 in	het	verleden	al	veel	gesproken	over	het	schoolplein.	en	hoe	deze	op	 te	knappen.	De

plannen	worden	steeds	concreter	en	ook	de	leerlingenraad	heeft	zich	erover	gebogen.

'Onze'	 Cor	 heeft	 de	 grote	 buitenmuur	 al	 blauw	 geverfd	 en	 binnenkort	 wordt	 deze	 verder

'versierd'.	Ook	in	de	OR	is	er	aandacht	voor	het	plein.	Mocht	u	zelf	met	goede	ideeën	rondlopen

of	 wilt	 u	 deelnemen	 in	 de	 schoolpleincommissie	 of	 wat	 later	 in	 het	 jaar	 meewerken	 aan	 de

uitvoering,	dan	horen	we	dat	graag!



Facebook Website

Wist	je	dat	...
we	iedereen	die	heeft	meegewerkt	aan	de	fijne	kinderboekenweek	heel	erg	dankbaar	zijn?!

er	opnieuw	babynieuws	te	melden	is?		Dat	Demy	uit	groep	3	heeft	een	zusje	heeft	gekregen

op	13	oktober	en	dat	ze	Elynn	gaat	heten?	Van	harte	gelukgewenst!!

de	schoolfotograaf	is	geweest	en	dat	enkele	moeders	van	de	OR	alles	in	zeer	goede	banen

hebben	geleid?

de	ouderraad	vorige	week	donderdag	heeft	vergaderd,	dat	daar	weer	heel	wat	besproken	en

geregeld	werd	en	dat	we	heel	blij	zijn	met	de	ouders	in	de	OR?!

het	met	meester	Pieter	steeds	beter	gaat	en	dat	hij	steeds	vaker	in	groep	6/7a	te	vinden	is?

groep	6	begonnen	 is	met	de	 typelessen	 in	Typeworld	en	dat	de	kinderen	daar	enthousiast

aan	werken?

	

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	12	november	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.


