LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Leeswijzer 14, 25 maart 2019

Lente
Wat is het heerlijk om de spelende kinderen
op het nieuwe stuk schoolplein bezig te zien.
De dikke boomstammen nodigen uit tot
allerlei spel. Ze zijn al een fort geweest, een
verstopplek, een evenwichtsbalk en ga zo
maar door. We zijn enorm blij met het mooie
resultaat en danken alle ouders die zo
fanatiek
hebben
meegeholpen
en
meegedacht. We zijn echter nog niet klaar,
en gaan verder met het grote plein. Het
leuke is dat de bovenbouwleerlingen nu zelf
ook met plannetjes komen om het plein
verder op te 'leuken', zodat zij nog fijner
kunnen spelen. We hebben net allemaal
nieuw spelmateriaal besteld, zodat ze alvast
weer even vooruit kunnen. En heeft u zin om
mee te verven? Laat het even weten! Alle
verf staat al klaar het is alleen nog even
wachten op een paar dagen mooi en droog
weer.

Activiteitenagenda
26-03: Rapportgesprekken
26-03: Eten in de wijk, maaltijd op de Jan Wouter, u kunt zich nog opgeven bij
eten@hartvanpoortambacht.nl
27-03: Bezoek groep 7 & 8 aan het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland
27-03 Juf Cindy en juf Leonie bezoeken Mondomijn Helmond, juf Eleanore geeft les aan groep 7-8.
27-03: Rapportgesprekken
28-03: Zwemmen groep 5 & 6, MET GEWONE KLEDING!!
28-03: Rapportgesprekken en klankbordgroep om 08.30 uur
03-04: Schoolvoetbal jongens
04-04: Theorie-examen verkeer, groep 7
10-04: Schoolvoetbal meisjes
11-04: Zwemmen groep 5 & 6
12-04: Koningsdag
15-04: Einde schoolfruit!
18-04: Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij!!
19-04. Goede Vrijdag - 05-05: Meivakantie!

Kind op maandag
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Kind op maandag
Kind op maandag is bij ons op school de methode voor het godsdienstonderwijs. Aan de hand
van deze methode vertellen we onze bijbelverhalen aan de kinderen.
Week 13: Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal moeten sterven maar
ook weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van
zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet
echt zo, vertelt Jezus. Als je bij Hem wilt horen, moet je worden zoals Hij.
Week 14: Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand
blijven helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus
niet kent.
Week 15: Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een
koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan
zo aflopen?

Onze jarigen
03-04: Elisha Don, groep 4, 8 jaar
04-04: Quiana Breidel, groep 7, 12 jaar
04-04: Jayden de Bruijne, groep 3, 7 jaar
08-04: Stefano de Jonge, groep 8, 12 jaar
09-04: Jade Bouwman, groep 1, 5 jaar
09-04: Liz Bouwman, groep 1, 5 jaar
12-04: Senna Rossen, groep 4, 8 jaar
13-04: Finn van Aken, groep 5, 9 jaar
13-04: Juf Cindy
14-04: Juf Matty
Alvast gefeliciteerd! Een prachtige verjaardag toegewenst!

Meeleven
Verdriet is er gekomen in het leven van juf Matty. Vlak voor de voorjaarsvakantie is haar moeder
overleden. We willen haar, haar gezin en familie veel sterkte en kracht van Boven toewensen in
deze verdrietige periode.

Geboren!
Donderdag 14 maart kregen we bericht vanaf Goeree
Overflakkee dat bij juf Marloes een dochter is geboren, Veerle.
We willen juf Marloes en Christiaan van harte feliciteren met
dit mooie geschenk van God!
Voor wie het jonge gezin wil feliciteren volgt hier het adres:
Fam. C. Luijendijk-van Es, Crispijn 41, 3255 NB Oude Tonge.

Website
Onze website is vernieuwd! Neem eens een kijkje op www.jwvddoel.nl. We zijn enorm trots op
hoe het is geworden, al is hij nog niet helemaal klaar.

Klankbordgroep
In februari was het eerste klankbordgroepoverleg. Het was fijn om met een klein groepje ouders
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Klankbordgroep
In februari was het eerste klankbordgroepoverleg. Het was fijn om met een klein groepje ouders
te spreken over hoe het ondewijs op de JW nog beter kan verlopen. Geheel informeel en met
een lekker kopje koffie bent u van harte uitgenodigd om mee te spreken en te denken. We
starten aanstaande donderdag om 08.30 uur en stoppen om 09.00 uur. Komt u ook?

Nieuws uit groep 1 en 2
Wat fijn dat Tim Janse er vorige week een broertje bij heeft gekregen. Hij heet Bas. Hartelijk
gefelicteerd!
Wat is het fijn werken voor de kinderen en de juffen in de nieuwe groepen. We genieten van de
rust en van de extra ruimte. Deze week gaan we verder werken over de lente en starten we met
ons nieuwe thema: de koe. We gaan heel veel leren over de koe en we gaan ook op bezoek bij
de familie den Boer-Boot op de boerderij aan de Zandweg. Dit doen wij op woensdag 3 april.
Wilt u ook rijden met de kinderen dan kunt u zich opgeven bij Wieteke van de Paal, de moeder
van Noud.

Leerlingenraad
Om de week vergadert de leerlingenraad onder het genot van een kopje thee met juf Cindy. De
afgelopen keren hebben we kritisch met elkaar gekeken naar de inrichting van de school. Het is
erg leuk om te zien hoe positief kritisch deze leerlingen zijn en hoe graag ze het willen
verbeteren. Zo zijn er al planten bij de hoofdingang gekomen, hebben we de hal in meer
werkplekken verdeeld, zijn er nieuwe naambordjes opgehangen bij de klassen en staat er een
leuke spreuk op het krijtbord bij de zij-ingang. Ook heeft groep 4-5 een groepstafel, vlak bij hun
klas, zodat ze ook met een groepje in de hal kunnen werken en heeft groep 3-4 ook een gezellig
leesbankje gekregen. Goed gedaan Quiana, Damian, Noor, Silke, Aaron en Nikki!!

Pittige plus
Op donderdagmorgen wordt er door verschillende leerlingen
gewerkt met de Pittige Plus torens. Interessante opdrachten
voor kinderen die weinig moeite hebben met de aangeboden
leerstof en wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken.
Hier zien we Olaf aan het werk, hij heeft zojuist een prachtige
brug gebouwd!

Schoolplein
Op vrijdag 15 maart was het zover. Op de dag van de
onderwijsstaking waren het hele team, een tiental ouders en
diverse leerlingen op school om aan de slag te gaan. Rond
kwart voor acht zorgde Jasperse Groentotaal uit Kerkwerve
voor meer dan tien kuub houtsnippers. Sterke mannen
brachten de zware tegels naar de geplaatste containers.
Ondertussen werd er gesnoeid, anderen gingen aan de slag
met de moestuin, er werd een blote voetenpad aangelegd en
onder leiding van juf Matty werd een bijenhotel gemaakt.
Houtsnippers werden naar hun plaats gekruid en rond 11 uur
leverde Braber Groenvoorziening uit Renesse drie prachtige
boomstammen waar de kinderen nu heerlijk op kunnen
spelen. Het is echt onvoorstelbaar wat er in vijf uren tijd
allemaal is verricht en we zijn iedereen die zijn/haar bijdrage
heeft geleverd daar erg dankbaar voor! We hebben het
gedaan voor onze kinderen en het is dan ook genieten nu we merken dat zij er blij van worden!

allemaal is verricht en we zijn iedereen die zijn/haar bijdrage
heeft geleverd daar erg dankbaar voor! We hebben het
gedaan voor onze kinderen en het is dan ook genieten nu we merken dat zij er blij van worden!
En.... we zijn nog niet klaar! Begin april willen we gaan starten met het verven van de
betonblokken op het grote plein en ook de kleutermuur verdient nog een kleurtje. Het zou
superfijn zijn als er wat ouders zijn die dit bijvoorbeeld onder schooltijd zouden willen doen. Wij
zorgen voor koffie, thee en gezelligheid!!
P.S. Heeft iemand een hark thuis waarop 'Cindy' staat geschreven? Zij is hem kwijt!

Wandeling Meeuwenduinen
Vorige donderdag vertrokken groep 7 & 8, in het kader van de
Nationale Boomfeestdag, met de bus naar de Boswachterij in
Westerschouwen. Groep 7 mocht met een vrouwelijke gids het
bos in, er werd gespeurd naar dieren en niet tevergeefs; er
zijn herten en reeën gespot. Groep 8 heeft op het strand
gezocht naar eitjes van vissen. Later kregen de leerlingen in
het bos uitleg over bomen en planten.
Het is een gezellige en leerzame morgen geworden!

Pannenkoeken
Afgelopen vrijdag mochten de leerlingen van groep 6, op de
Nationale Pannenkoekendag, pannenkoeken bakken voor alle
kinderen van de school!
Wat een heerlijke smulpartij in de middagpauze, wat een
feest!
We willen alle leerlingen bedanken die hebben geholpen maar
ook onze immer actieve ouderraad en hulpouders die thuis
hebben gebakken. Veel dank voor alle medewerking!!

Provinciale schaakwedstrijd
Afgelopen zaterdag zijn Sem, Olaf, Marijn, Kevin en Lucas in
Terneuzen geweest voor de provinciale schoolschaakwedstrijd. Ze hebben prima hun best gedaan. Ze zijn 19e
geworden, van de 20, maar het was erg leuk en gelukkig
hebben ze een aantal keer gewonnen!

Koningsspelen 12 april
De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn in volle gang!
We vieren de verjaardag van onze vorst dit jaar wel heel
vroeg... Dat komt omdat het een week later Goede Vrijdag is
en een dag eerder is de meivakantie begonnen om 12 uur!
U krijgt nog informatie over de Koningsspelen. Nu al kunnen
we melden dat we om half 9 beginnen met een vorstelijk
ontbijt. Om kwart over negen verzamelen alle kinderen bij de ingang van de school en wordt de
vlag gehesen tijdens het zingen van het Wilhelmus. Hierna zijn er activiteiten voor alle kinderen.
Om half 11 vertrekken de leerlingen van groep 5 - 8 naar Laco voor hun eigen feestelijke
programma. De overige groepen gaan leuke dingen doen op school. De schooldag duurt
gewoon tot 14 uur.
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Recyclen
Weet u het nog? Meester Henk verzamelt spullen voor goede doelen. Wat kan hij gebruiken?
Lege cartridges, ansichtkaarten, geboortekaartjes, postzegels, reclamepennen, brillen, plastic
doppen (schoon) DE-punten en mobieltjes. Dus....niet weggooien maar even meegeven naar
school. Bij voorbaat veel dank!

Download schoolgids

Enquête
Morgen ontvangt u via de mail een korte enquete vanuit de Zeeuwse Bibliotheek, deze gaat
over schoolkeuze en is voor ons belangrijk. We hopen dat u even tijd vindt om deze vragenlijst
in te vullen! Alvast veel dank!

De volgende Leeswijzer van de Jan Wouter
verschijnt op 15 april 2019
.

Facebook

Website

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

