LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Leeswijzer 15, 8 april 2019

Activiteitenagenda
10-04: Schoolvoetbal meisjes
11-04: Parro ouderkamer 08.30 - 09.00 uur
11-04: Zwemmen groep 5 & 6
12-04: Koningsspelen
15-04: Einde schoolfruit!
16-04 en 17-04: Iep Eindtoets groep 8
18-04: Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij!!
19-04. Goede Vrijdag - 05-05: Meivakantie!
21-04: PASEN!
27-04: Koningsdag
06-05: Kriebelcontrole
09-05: Zwemmen groep 5 & 6

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 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
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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 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?
Week 16: Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is
overwonnen, Jezus leeft!

Paasviering op 18 april
Op donderdag 18 april vieren wij in elke bouw (onder-, midden- en bovenbouw) een Paasviering
met de kinderen. Aansluitend hierop worden er in diverse ruimten creatieve workshops door de
leerkrachten verzorgd.
Vindt u het leuk om hierbij te assisteren? Heeft u een talent dat u graag wilt inzetten? U bent
van harte welkom! Juf Hanneke en juf Marieke organiseren dit en u kunt een van hen mailen als
u wilt helpen. Alvast heel veel dank! De workshoprondes zullen ongeveer van 10.30 - 12.00 uur
plaatsvinden.

Onze jarigen
08-04: Stefano, groep 8, 12 jaar
09-04: Jade, groep 1, 5 jaar
09-04: Liz, groep 1, 5 jaar
12-04: Senna, groep 4, 8 jaar
13-04: Finn, groep 5, 9 jaar
13-04: Juf Cindy
14-04: Juf Matty
17-04: Sharina, groep 8, 12 jaar
19-04: juf Cora
20-04: juf Marieke
23-04: Meester Pronk
25-04: Rebecca, groep 7, 11 jaar
25-04: Sepp, groep 5, 9 jaar
29-04: Aaron, groep 7, 11 jaar
01-05: Tim, groep 2, 6 jaar
02-05: Owain, groep 6, 11 jaar
04-05: Dim, groep 4, 8 jaar
08-05: Sjors, groep 8, 13 jaar
08-05: Amber, groep 8, 12 jaar
Alvast van harte gelukgewenst èn een goed nieuw levensjaar!

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.

Borden
Na de pannenkoekendag van vrijdag 22 maart is er nog een aantal borden op school
achtergebleven. Wie mist er thuis een deel van het servies? Graag ophalen deze week....

Eten in de wijk
Dinsdag 26 maart werd de hal omgetoverd tot restaurant. Vijf
leerlingen; Femke, Ezra, Leon, Niels en Sjors hielpen om de
tafels mooi te maken en stoelen klaar te zetten. Tegen vijf uur
kwamen zo'n dertig gasten, voornamelijk ouderen, uit de wijk
en genoemde leerlingen namen de jassen aan. Drankjes
werden ingeschonken en later werd er aan tafel bediend. Erwtensoep stond op het menu,
gevolgd door pannenkoeken, Zeeuwser kan het niet! Onder toeziend oog van juf Leonie en
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Eten in de wijk
Dinsdag 26 maart werd de hal omgetoverd tot restaurant. Vijf
leerlingen; Femke, Ezra, Leon, Niels en Sjors hielpen om de
tafels mooi te maken en stoelen klaar te zetten. Tegen vijf uur
kwamen zo'n dertig gasten, voornamelijk ouderen, uit de wijk
en genoemde leerlingen namen de jassen aan. Drankjes
werden ingeschonken en later werd er aan tafel bediend. Erwtensoep stond op het menu,
gevolgd door pannenkoeken, Zeeuwser kan het niet! Onder toeziend oog van juf Leonie en
meester Henk deden de kinderen uitstekend hun best om het iedereen naar de zin te maken.
Rond half acht vertrokken alle gasten tevreden naar huis. Daarna werd door iedereen geholpen
met opruimen. Een prachtig initiatief....eten in de wijk!! Dank aan de leerlingen die zo geweldig
hebben geholpen!!

Schoolvoetbal
Woensdag 3 april voetbalden onze jongens op Den Hogen
Blok te Zierikzee. Het waren vijf spannende wedstrijden
waarin alle spelers uitstekend hun best deden!
Eén wedstrijd werd gewonnen met 3 - 0.
De jongens werden derde in hun poule. 't Was een zeer
sportief gebeuren! Dank aan de ouders die kwamen kijken en
aan moeder Rebecca die de was heeft gedaan! Aanstaande
woensdag zijn de meisjes aan de beurt. Veel succes!!!

Ouderkamer Parro
A.s. donderdag van 08.30 - 09.00 uur is er gelegenheid voor de ouders die nog niet met Parro
werken, om dit samen met juf Leonie uit te zoeken. We willen heel graag dat alle ouders onze
Parro-berichtjes kunnen inzien en zo goed op de hoogte blijven van alles wat speelt op school.
Als het u om welke reden dan ook niet gelukt is om Parro te installeren op uw telefoon of
computer, kunt u deze donderdag even langskomen. Juf Leonie zit voor u klaar in de 'oude'
klas van groep 3-4.

Stagiaires
De komende 2 weken zijn er regelmatig middelbare school stagiaires bij ons in de groepen. We
vinden het erg leuk dat ze een of meerdere dagen bij ons komen snuffelen om zo ook te kijken
of het vak van leraar iets voor hen is.
Meester Arie is ook in deze weken voor de meivakantie weer in ons midden! Hij heeft al eerder
een periode van 2 weken stage gelopen in groep 3-4. Hij zal de eerste week op woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend in groep 1-2 meedraaien en de overige dagen in groep 4-5. Een
hele fijne tijd op de Jan Wouter gewenst voor jullie allen!!

Koningsspelen
Vorige week hebt u een brief over de Koningsspelen
ontvangen. We gaan er een gezellige dag van maken!
Hierbij nogmaals het programma:
08.30 uur: Koningsontbijt (bord, bestek en beker meebrengen)
09.15 uur: Vlaghijsen en Wilhelmus
09.30 uur: Spelen op het plein (1 - 4 en 5 - 8)
10.30 uur: Spelencircuit 1 - 4, groep 5 - 6 per fiets naar Laco
12.00 uur: Eten van meegebrachte lunch
12.30 uur: Film voor 1 & 2, 3 & 4
14.00 uur: Einde feest!
We zoeken nog ouders die in de onderbouw willen helpen tussen 10.30 en 12.00 uur.
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100 jaar voetbal in Zierikzee!

Voetbalvereniging s.v. MZC'11 bestaat sinds 2011 maar het voetbal in Zierikzee onder de vlag
van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) bestaat in 2019 100 jaar!
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Recyclen
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