
Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!

Facebook Website

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

Leeswijzer	17,	20	mei	2019

Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.



Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!

Facebook Website

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

Leeswijzer	17,	20	mei	2019

Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.



Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!

Facebook Website

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

Leeswijzer	17,	20	mei	2019

Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.



Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!

Facebook Website

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

Leeswijzer	17,	20	mei	2019

Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.



Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!

Facebook Website

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

Leeswijzer	17,	20	mei	2019

Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.



Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!

Facebook Website

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

Leeswijzer	17,	20	mei	2019

Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.



Onze	jarigen
24-05:	Liz,	groep	1,	5	jaar

30-05:	Lucas,	groep	6,	10	jaar

31-05:	Muriël,	groep	8,	12	jaar

31-05:	Jealynn	v.d.W.,	groep	1,	5	jaar

06-06:	Tim,	groep	3,	8	jaar

08-06:	Meester	Ivo,	groep	7b/8

	

Verkeersexamen
Dinsdagmorgen	7	mei	deden	de	veertien	leerlingen	van	groep

7	 verkeersexamen	 op	 de	 fiets.	 Het	 was	 een	 prachtige	 en

rustige	morgen	en	de	leerlingen	oogden	relaxed!

Met	 meester	 Henk	 en	 moeder	 Marjon	 fietsten	 we	 naar	 de

Theo	Thijssenschool	waar	de	'Veilig	Verkeerstent'	klaar	stond

en	 we	 werden	 opgevangen	 door	 vriendelijke	 mensen	 van

Veilig	Verkeer	Nederland,	afdeling	Schouwen	Duiveland.

Om	de	beurt	vertrokken	de	kinderen	en	reden	hun	route	in	het

buitengebied	en	in	de	binnenstad	van	Zierikzee.	Vorige	week

maandag	 kregen	we	 het	 prachtige	 bericht	 dat	 alle	 leerlingen

geslaagd	 zijn!	 Van	 harte	 gefeliciteerd!	 Binnenkort	worden	 de

diploma's	uitgereikt.

Actie	voor	AED
U	hebt	het	vast	gelezen,	William	van	der	Werf,	één	van	onze

ouderraadsleden,	 is	 een	 actie	 begonnen	 met	 als	 doel	 een

AED	te	realiseren	voor	de	wijk	Poortambacht.

Wij	willen	 hem	graag	een	handje	 helpen	en	hebben	daarom

een	 'lege	 flessenactie'	 opgestart.	 We	 hebben	 de	 kinderen

gevraagd	om	 lege	 flessen	mee	 te	brengen	naar	 school.	Aan

deze	 oproep	 is	 gehoor	 gegeven!	 Met	 name	 groep	 6	 heeft

ontzettend	 z'n	 best	 gedaan!	 We	 zijn	 benieuwd	 wat	 het

eindresultaat	wordt.	Woensdag	29	mei	is	de	laatste	dag	dat	flessen	kunnen	worden	ingeleverd!

Meester	Ivo	trouwt!
Op	vrijdag	21	juni	hoopt	meester	Ivo	in	het	huwelijk	te	treden

met	Willemieke.	's	Avonds	om	19	uur	wordt	in	een	dankdienst

om	Gods	zegen	gevraagd	in	de	Brugkerk	te	Nieuwerbrug.

We	 wensen	 het	 bruidspaar	 een	 prachtige	 dag	 toe	 en	 een

schitterend	 huwelijk!	 Wilt	 u	 hen	 feliciteren	 dan	 kan	 er	 een

kaartje	naar:	Ivo	en	Willemieke	Fonteine,	Acacialaan	24,	3886

AG	Garderen

Schoolplein
Na	de	mooie	actie	 van	JW	doet!	 in	maart	 is	 ons	 schoolplein

verder	 opgefleurd	 met	 mooie	 plantjes	 in	 de	 moestuin	 en

fruitbomen	op	het	grote	plein.	Ook	hebben	we	 inmiddels	een

mooi	 volleybalnet	 zodat	 er	 ook	 gevolleybald	 kan	 worden.

Vorige	week	kwam	een	buurtbewoner	in	de	pauze	het	plein	op

en	gaf	ons	een	groot	 compliment	over	het	 vernieuwde	plein,

een	leuke	opsteker!!

Het	verven	van	de	blokken,	de	muren	en	de	tegels	heeft	door

het	 slechte	 weer	 op	 zich	 laten	wachten.	Maar	 daar	 willen	 we	 a.s.	 donderdag	 verandering	 in

gaan	brengen.	Donderdag	vanaf	08.45	uur	willen	we	met	een	aantal	 leerlingen	uit	groep	8	de

betonblokken	op	het	plein	gaan	verven.	Daarna	is	de	grote	kleutermuur	aan	de	beurt.	Heeft	u

donderdag	 tijd	 en	 zin	 om	 samen	met	 juf	 Cindy	 en	meester	 Cor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8	 te

helpen?	Dat	zou	echt	super	 leuk	zijn!	We	kunnen	het	alleen	door	 laten	gaan	als	het	droog	 is,

dus	daar	hopen	we	heel	hard	op.

Dit	 schooljaar	 is	 het	moestuinproject	opgestart
en	werken	de	kinderen	van	groep	4-5	hier	regelmatig	even	in.

Ze	vinden	het	enorm	leuk	om	in	de	tuin	te	werken	en	met	de

plantjes	 bezig	 te	 zijn.	 Vindt	 u	 dit	 ook	 leuk?	 Of	 kent	 u	 een

buurvrouw,	opa,	oma	of	kennis	die	het	leuk	zou	vinden	om	met

een	groepje	kinderen	in	de	tuin	te	werken?	Wij	ontmoeten	die

dan	 graag!	We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 volwassene	 die	 onze

kinderen	 hierbij	 helpt	 en	 ze	 wat	 liefde	 voor	 het	 tuinieren	 wil

bijbrengen.	We	horen	het	graag!!!

Schoolkamp
Op	woensdag	15	mei	werd	groep	7/8	uitgezwaaid.	Toen	we	op

kamp	De	Boogerd	in	Haamstede	aankwamen	gingen	we	naar

het	 dorp,	 om	 daar	 een	 vossenjacht	 te	 doen.	 We	 mochten

daarna	shoppen.	We	zijn	ook	een	aantal	keren	naar	het	strand

geweest,	 deden	 bootcamp	 en	 hebben	 levend	 stratego

gespeeld.	We	hadden	een	gezellige	bonte	avond,	we	hebben	veel	gelachen!	

Groeten	van	Muriël	en	Ilse

Het	 is	 inderdaad	 een	 prachtig	 kamp	 geworden.	 Veel	 dank	 aan	 de	 juffen	 Matty,	 Eleanore,

Chanou,	Leonie	en	meester	Ivo	die	het	programma	met	de	kinderen	hebben	uitgevoerd	en	over

hen	hebben	gewaakt	 in	de	nacht!	Dank	ook	aan	diverse	ouders	voor	het	boodschappen	doen

en	het	vervoeren	van	de	bagage!!	Tenslotte	nogmaals	een	compliment	voor	alle	kinderen	omdat

ze	keurig	hebben	gefietst,	zowel	heen	als	terug!

Schoolreis
Op	dinsdag	21	mei	gaan	de	 leerlingen	van	de	groepen	3	-	6

op	schoolreis.	De	kinderen	worden	om	08.30	uur	in	de	klassen

verwacht,	trekken	dan	hun	school	t-shirt	aan	en	om	08.45	uur

vertrekt	 de	 bus	 richting	 Diergaarde	 Blijdorp.	We	 hopen	 daar

met	 z'n	 allen	 een	 fijne	 dag	 te	 beleven.	 Zeven	 ouders	 en

vijf	 leerkrachten	 zullen	 de	 kinderen	 begeleiden.	 	 Meester

Pieter	 blijft	 op	 school	met	 de	 kinderen	 van	 groep	 7-8	 en	 juf

Eleanore	gaat	mee	met	de	kinderen	van	groep	6.	Denkt	u	aan

een	lunchpakketje	voor	uw	kind	en	voldoende	drinken.	Liever	geen	/	niet	te	veel	snoep	en	niet

te	veel	geld	of	waardevolle	dingen	meegeven.	We	hopen	rond	17.15	uur	weer	 in	Zierikzee	 te

arriveren.	Wacht	u	uw	kind	op	bij	het	parkeerterrein	bij	de	Lidl?	Mochten	er	nog	vragen	zijn	dan

horen	we	ze	graag!

Avondvierdaagse
Op	 dinsdag	 11	 juni	 start	 de	 Zierikzeese	 Avond-

vierdaagse.	 We	 hopen	 dat	 we	 dit	 jaar	 we	 met	 heel	 veel

leerlingen	 mee	 kunnen	 lopen.	 We	 lopen	 dit	 jaar	 op	 de	 8

kilometer	route	3	dagen	8	km	en	de	laatste	avond	5	km.	Op	de

laatste	avond	kunnen	de	jongste	leerlingen	(kinderen	uit	groep

1,	2	of	3)	dus	1	avond	meelopen.	De	kosten	om	mee	te	lopen

zijn:	voor	4	avonden	€	5.-	en	€	2.-	voor	alleen	de	laatste	avond.	Dit	jaar	krijgen	de	lopers	van	de

8	km	een	siliconen	bandje	dat	ze	elke	avond	moeten	dragen,	de	 laatste	avond	 lopers	krijgen

een	tyvek	bandje.		Zonder	bandje	geen	medaille	op	de	laatste	avond!

Deze	week	krijgt	uw	kind	een	brief	met	aanmeldstrookje	mee	naar	huis,	dat	u	dan	weer	met	het

benodigde	 bedrag	 in	 een	 gesloten	 envelop	mee	 naar	 school	 kunt	 geven.	 De	 ouders	 van	 de

Ouderraad	verzorgen	dan	de	verdere	aanmelding.	

Miezemous
Wat	was	meneer	van	de	Heetkamp	blij	dat	hij	zijn	poes	op	kon

halen	bij	het	asiel!	Leuk	dat	hij	Niels	heeft	gevraagd	om	mee

te	gaan.	Hij	was	het	tenslotte	die	112	heeft	gebeld	toen	hij	zag

dat	er	brand	was.	Het	 is	een	vervolgverhaal	geworden,	dit	 is

het	goede	slot!
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Activiteitenagenda
21-05:	Schoolreis	groep	3	-	6,	vertrek	8.45	uur	vanaf	school!	Thuiskomst	rond	17.15	uur

21-05:	Meester	Pieter	geeft	les	aan	gr.	7-8,	juf	Eleanore	gaat	mee	met	schoolreisje	gr.6

23-05:	Schoolzwemmen	groep	5	&	6

24-05:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

24-05:	Juf	Hanneke	vrij,	juf	Ingrid	werkt	in	groep	3	&	4a

23-05	&	24-05	Meester	Pieter	verhuisverlof

23-05:	juf	Joel	Aafjes	in	groep	6-7

23-05:	Schilderen	op	het	schoolplein,	08.45	uur

24-05:	juf	Ellen	de	Nood	in	groep	6-7

29-05:	Schoolreis	groep	1	&	2

29-05:	Laatste	kans	om	flessen	voor	de	AED	in	te	leveren

30-05	&	31-05:	Hemelvaart,	twee	vrije	dagen!

06-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

06-06:	Dag	van	de	Hoop

07-06:	Juf	Ellen	vrij,	juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

10-06:	Pinksteren,	vrij!

11-06:	Klankbordoverleg	van	08.30	-	09.00	uur

11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

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	21:	Boaz	wil	met	Ruth	 trouwen.	Hij	wordt	dan	de	eigenaar	van	het	 land	van	Elimelech.

Maar	 er	 is	 een	 ander	 familielid	 dat	 daar	 ook	 recht	 op	 heeft.	 Daarom	 gaan	 ze	 eerst	 in	 de

stadspoort	overleggen.	Het	andere	familielid	doet	afstand	van	zijn	rechten,	zodat	Boaz	en	Ruth

samen	verder	kunnen.	Ze	krijgen	een	zoon,	een	kleinzoon	voor	Naomi.	Dat	kind	zal	later	de	opa

zijn	van	koning	David.

Week	22:	Veertig	dagen	is	Jezus	aan	zijn	leerlingen	verschenen.	Dan	gaat	Hij	naar	de	hemel,

maar	dat	betekent	niet	dat	het	verhaal	is	afgelopen.	Er	komt	een	vervolg	waarin	zijn	leerlingen

een	belangrijke	rol	zullen	spelen.

Vertrek	collega's
Beste	ouders,	met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	nemen	we	afscheid	van	een	tweetal	juffen,

nl.	 juf	Marloes	en	 juf	Marieke.	 Juf	Marloes	heeft	een	andere	baan	gevonden	 in	Middelharnis,

dichter	bij	 huis	en	bij	 haar	dochter	Veerle.	 Juf	Marieke	gaat	na	de	zomervakantie	haar	eigen

bedrijf	 verder	 uitbouwen	 en	 gaat	 daarnaast	 nog	 een	 dag	 per	week	werken	 op	 een	 school	 in

Goes.	We	gaan	deze	collega's	enorm	missen	op	de	Jan	Wouter,	maar	zijn	ook	erg	blij	dat	 juf

Chanou	vanaf	komend	schooljaar	de	hele	week	op	de	Jan	Wouter	te	vinden	zal	zijn,	waarmee

de	leegvallende	plekjes	al	voor	een	groot	deel	zijn	opgevuld.	De	rest	van	de	groepsbezetting	is

nog	even	een	puzzel,	 die	we	 samen	met	de	andere	Radarscholen	aan	het	 oplossen	zijn.	Zo

spoedig	mogelijk	hoort	u	hier	meer	over!		Met	groet,	Cindy

Ouderklankbordgroep	op	6	en	11	juni
Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 u	 als	 ouder	 om	 informeel	 te	 spreken	 over	 onze	 school	 en	 de

schoolontwikkeling.	U	bent	van	harte	welkom	om	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	te

spreken	 met	 Cindy	 en	 eventueel	 andere	 ouders	 over	 de	 school.	 We	 hebben	 deze

twee	momenten	extra	ingepland	om	met	elkaar	na	te	denken	over	het	anders	organiseren	van

ons	onderwijs.	

Onderwijs	Anders	Organiseren
Vanmiddag	 zijn	 we	 met	 Thijs	 Wisselink	 van	 De	 Rolf	 Groep	 in	 gesprek	 gegaan	 over	 de

herinrichting	 van	 onze	 onderwijsruimtes.	 Als	 we	 na	 de	 zomervakantie	 gaan	 starten	 met	 het

anders	 inrichten	 van	 ons	 onderwijs,	 heeft	 dit	 ook	 gevolgen	 voor	 onze	 klaslokalen,	 de	 hal	 en

andere	 ruimtes	 in	de	school.	We	zijn	ook	goed	aan	het	nadenken	over	de	 roosters,	 over	 co-

teaching	 en	 wat	 dit	 dan	 voor	 de	 leerkrachten	 en	 de	 leerlingen	 betekent.	 Kinderen	 krijgen	 in

kleinere	groepen	instructie	en	zoveel	mogelijk	passend	bij	wat	zij	op	dat	moment	nodig	hebben.

Leerkrachten	delen	de	verantwoordelijkheid	voor	een	groep	 leerlingen	en	 treden	meer	op	als

coach.	Kinderen	krijgen	een	aanbod	dat	bij	hun	ontwikkeling	past	en	worden	hier	veel	meer	bij

betrokken.	

Meester	Arie
Van	27	mei	-7	juni	komt	meester	Arie	stage	lopen,	ditmaal	in	groep	6/7a.	We	wensen	hem	en	de

kinderen	een	goede	tijd	toe!

Engels	op	school
Dear	parents/caregivers,

U	heeft	wellicht	van	uw	kind	gehoord	dat	hij/zij	met	een	nieuw	programma	Engels	op	school	is

begonnen.	We	zijn	onlangs	met	het	programma	Holmwoods	als	proef	gestart.	De	kinderen	zijn

erg	enthousiast.	Het	mooie	van	dit	programma	is	dat	ieder	kind	op	zijn/haar	niveau	Engels	kan

leren.	Dus	geen	frustratie	meer	dat	het	té	makkelijk	of	té	moeilijk	is.	Het	grootste	gedeelte	van

de	 lessen	 zal	 bestaan	 uit	 een	 zelfstandige	 verwerkingen	 op	 de	 computer.	 Daarnaast	 ga	 ik

instructie	geven	op	het	niveau	waaraan	uw	kind	werkt.	Dat	betekent	dus	dat	de	leerlingen	van

hetzelfde	niveau	bij	elkaar	komen.	De	‘taal’	die	de	kinderen	in	het	computerprogramma	geleerd

hebben	 passen	 ze	 dan	 in	 de	 les	 toe.	 Op	 die	 manier	 oefenen	 ze	 de	 ‘taal’	 steeds	 meer

in.	Cheers,		Mr.	Pieter

Inloopspreekuur
Op	20	juni	vindt	er	een	inloopspreekuur	plaats	op	de	Jan	Wouter.	U	bent	welkom	als	u	vragen

heeft	 aan	 de	 schoolverpleegkundige	 en/of	 schoolmaatschappelijk	 werkster	 of	 de	 intern

begeleider	 van	 onze	 school.	 Heeft	 u	 kleine	 opvoedingsvragen,	 dan	 kan	 de	 school-

verpleegkundige	 of	 de	 maatschappelijk	 werkster	 deze	 beantwoorden.	 Wij	 kunnen	 u	 ook

doorwijzen	naar	andere	instanties,	indien	gewenst.	Wij	zijn	op	de	hoogte	van	alle	mogelijkheden

op	Schouwen-Duiveland	of	daarbuiten.	U	kunt	ons	vinden	in	het	lokaal	naast	de	ingang	(met	de

poes	op	het	raam)	vanaf	13.45.

Met	vriendelijke	groeten,	Lizette	v.d.	Schelde	(GGD)

Miranda	Klap-Claessens	(SMWO)	

Ingrid	Driessen	(intern	begeleider	Jan	Wouter)

Dag	van	de	hoop
Op	 donderdag	 6	 juni	 is	 het	 de	 Dag	 van	 de	 Hoop.	 Elk	 schooljaar	 kent	 hoopvolle	momenten.

Momenten	 die	 je	 zin	 geven	 en	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Bijvoorbeeld	 als	 een	 leerling	 een

lastige	 opdracht	 toch	 weet	 te	 voltooien,	 je	 een	 compliment	 krijgt	 van	 een	 collega	 of	 als

leerlingen	elkaar	helpen.	Met	zoveel	mogelijk	katholieke	en	christelijke	scholen	willen	we	tijdens

de	Dag	van	de	HOOP	op	donderdag	6	juni	aandacht	geven	aan	deze	mooie	momenten.	Voor

ons	is	de	flessenactie	die	we	samen	met	ouder	William	aan	het	uitvoeren	zijn	een	mooi	teken

van	hoop.	Met	elkaar	kunnen	we	zoveel	bereiken!	

IEP-toets	en	afscheid	groep	8
Deze	week	wordt	de	uitslag	van	de	IEP-toets	naar	de	scholen	verstuurd	en	zullen	de	leerlingen

hun	score	in	een	envelop	mee	naar	huis	krijgen.	Mocht	de	uitslag	reden	geven	tot	vragen	of	wilt

u	wat	uitleg	over	hoe	en	wat,	dan	kunt	u	het	beste	een	afspraak	maken	met	juf	Leonie.	Wij	zijn

als	school	in	ieder	geval	erg	trots	op	de	leerlingen	van	deze	groep	8.	Ze	hebben	het	hartstikke

goed	gedaan!

Tijdens	het	schoolkamp	is	er	nog	geoefend	met	de	liedjes	voor	de	musical	die	de	leerlingen	van

groep	7-8	op	dinsdag	2	juli	ten	gehore	zullen	brengen.	Het	tweede	deel	van	deze	avond	zal	in

het	 teken	 staan	 van	het	 afscheid	 van	groep	8.	Het	 eerste	 deel	 van	de	avond	bestaat	 uit	 het

opvoeren	van	de	musical	door	de	leerlingen	van	groep	7	&	8.	De	avond	begint	om	19.00	uur	en

vanaf	ongeveer	20.30	vindt	het	afscheid	van	groep	8	plaats.	In	de	ochtend	of	middag	vindt	de

generale	repetitie	plaats	waar	de	andere	leerlingen	naar	mogen	komen	kijken	en	luisteren.	

Effectmeting	SMWO
Beste	ouders/verzorgers,

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	ervaringen	met	de	activiteiten	en	diensten	van	SMWO,	stellen

wij	 een	 effect/tevredenheidsmeting	 open.	 Als	 deelnemer	 kunt	 u	 het	 beste	 aangeven	 welke

verbeter	punten	er	 zijn.	We	vragen	u	daarom	vriendelijk	een	korte	vragenlijst	 in	 te	vullen.	De

gegevens	 worden	 door	 ons	 anoniem	 verwerkt.	 De	 vragenlijst	 betreft	 de	 Koningsspelen	 op

vrijdag	12	april	 in	Zierikzee.	Het	invullen	van	de	vragenlijst	neemt	ongeveer	5	minuten	van	uw

tijd	in	beslag.	Voor	het	invullen	van	de	vragenlijst	bezoekt	u	de	volgende	website:

https://smwo.tevreden.nl/smwoonderzoeken/		

U	klikt	daarna	op	:	Sport,	bewegen	en	gezondheid		Vervolgens	op	:	 Ik	ben	een	ouder	en	mijn

kind	neemt	deel	aan	activiteiten	bij	SMWO

Hartelijk	dank	voor	uw	tijd!

Patrick	Elfrink

SMWO	Schouwen-Duiveland

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	3	juni	2019
.

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.


