
Onze	jarigen
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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
15-06:	Silbana,	groep	4,	8	jaar

16-06:	Thijn,	groep	5,	9	jaar

20-06:	Sem	v.W.,	groep	4,	9	jaar

26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

	

Actie	voor	AED
Wat	een	prachtige	actie	 is	het	geworden!	Honderden	 flessen

werden	in	de	wijk	opgehaald	en	op	school	ingeleverd.	IJverige

leerlingen,	 met	 name	 Leon	 en	 Ferenc	 zijn	 uren	 in	 de	 weer

geweest	met	het	sorteren	van	flessen	en	het	wegbrengen	naar

Lidl,	 Aldi	 en	 de	 World	 of	 drinks.	 Vooral	 bij	 de	 laatste	 winkel

kregen	we	alle	medewerking.	Gezellig	hoor,	driemaal	een	volle

'pausmobiel'	 van	 meester	 Henk.	 En	 deze	 week	 kon,	 onder

toeziend	oog	van	meester	Arie,	het	geld	worden	gestort	bij	de

bank.	Onze	William	heeft	inmiddels	€	400,--	op	zijn	AED-rekening	staan!	Afgelopen	donderdag

mocht	hij	een	cheque	in	ontvangst	nemen.	Iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen:	heel

hartelijk	dank!	

Schoolreis	groep	1&2
Ook	 de	 schoolreis	 van	 de	 kleuters	 op	 woensdag	 29	 mei	 is

prima	verlopen.	De	tocht	ging	naar	de	Flipjes	in	Ouddorp	waar

de	kinderen	zich	heerlijk	konden	uitleven.

Tussendoor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	 daarbij	 prachtig

weer.

Dank	aan	 iedereen	die	heeft	geholpen	bij	de	organisatie,	het

rijden	en	begeleiden	van	onze	kleuters!

Afscheid	meester	Ivo
Vanmiddag	heeft	meester	Ivo	afscheid	genomen	van	groep	7

&	8	en	van	het	schoolteam	van	de	Jan	Wouter!

Hij	heeft	een	fijne	tijd	gehad	bij	ons	op	school	en	wij	waren	blij

met	hem.

Volgende	 week	 vrijdag	 hoopt	 hij	 in	 het	 huwelijksbootje	 te

stappen	met	zijn	Willemieke.

We	wensen	hen	een	prachtige	dag	 toe	en	een	heel	gelukkig

huwelijk,	onder	Gods	zegen!

Mocht	u	het	bruidspaar	Fonteine	een	gelukwens	willen	sturen

dan	is	hier	nogmaals	het	adres:

Ivo	en	Willemieke	Fonteine

Acacialaan	24

3886	AG	Garderen

Schoolfeest
Op	 donderdag	 27	 juni	 wordt	 het	 schoolfeest	 gehouden.	 De

kinderen	 hoeven	 die	 dag	 pas	 om	 9	 uur	 op	 school	 te	 zijn.

Kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 moeten	 werken	 kunnen	 op	 de

gebruikelijke	 tijd	 worden	 gebracht.	 Ze	 hoeven	 geen	 eten	 en

drinken	mee	te	brengen!

Teamleden	 en	 leden	 van	 de	 ouderraad	 hebben	 een	 leuk

programma	in	elkaar	gezet.

's	Morgens	zijn	er	spelletjes	voor	de	kinderen	van	groep	1	-	4

op	het	plein.	Groep	5	-	8	gaat	de	stad	in	voor	een	speurtocht.

Aan	het	eind	van	de	morgen	is	er	een	vossenjacht.

Vanaf	12.15	uur	zijn	er	optredens	door	kinderen	op	het	podium

op	 het	 grote	 plein.	 Ondertussen	 kan	 er	 gegeten	 en	 gedronken	 worden	 maar	 zijn	 er	 ook	 nog

andere	activiteiten	voor	de	kinderen.	Ouders	en	grootouders	zijn	vanaf	12.15	ook	al	van	harte

welkom!	U	mag	gezellig	met	ons	mee-eten!

U	zult	begrijpen	dat	ouderhulp	onmisbaar	 is.	Wilt	u	helpen	bij	de	spelletjes,	begeleiden	bij	de

speurtocht	 en/of	 vossenjacht?	 Dan	 mag	 u	 intekenen	 op	 de	 lijsten	 die	 in	 de	 school	 hangen.

Zonder	hulp	gaat	het	niet	lukken!!

Tussen	12.15	en	14.00	uur	kunt	u	ook	afscheid	nemen	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf

Marloes	en	meester	Pieter.	Hen	zien	we	na	de	zomervakantie	niet	terug	op	school....

Facebook Website

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

Leeswijzer	18,11	juni	2019

Avondvierdaagse,	 schoolreisjes,	 rapport-

gesprekken,	 klankbordgroep,	 ouderraad,

medezeggenschapsraad,	 studiebijeenkom-

sten,	wat	gebeurt	er	veel!!	Met	elkaar	zijn	we

druk	 bezig	 om	 het	 onderwijs	 op	 de	 Jan

Wouter	 nog	 beter	 te	 maken.	 We	 genieten

van	alle	mooie	dingen	en	werken	met	elkaar

heel	 hard	 om	 alles	 voor	 elkaar	 te	 krijgen

voor	de	zomervakantie.	En	natuurlijk	zijn	we

enorm	 blij	 met	 alle	 hulp	 die	 we	 van	 u	 als

ouders	krijgen.	Het	is	nog	niet	gelukt	om	de

grote	buitenmuur	van	het	kleuterlokaal	groen

te	verven.	Onze	klusjesman	Cor	wil	dit	heel

graag	 nog	 een	 keer	 met	 een	 paar

vaders/moeders	 op	 een	 zaterdagochtend

proberen	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 Heeft	 een

van	 u	 hiervoor	 nog	 een	 paar	 uurtjes

beschikbaar?	Ik	hoor	het	graag!

Met	groet,

Cindy

Activiteitenagenda
11-06:	Start	Avondvierdaagse	Zierikzee

12-06:	Juf	Esmeralda	werkt	in	groep	1	&	2

13-06:	Klankbordgroep,	8.30	uur

20-06:	Zwemles	groep	5	&	6

20-06:	Informatiemoment	over	'Onderwijs	anders	organiseren'	18.30	-	19.15	uur

21-06:	Meester	Ivo	trouwt	met	Willemieke!

27-06:	Schoolfeest,	9.00	uur

27-06:	Ouders	welkom	op	het	schoolfeest,	12.15	uur

27-06:	Afscheid	van	juf	Cindy,	juf	Cora,	juf	Marieke,	juf	Marloes	en	meester	Pieter,	tussen	12.	-	14	uur

01-07:	Rapportgesprekken

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	 23:	 Na	 de	 Hemelvaart	 van	 Jezus	 weten	 de	 leerlingen	 niet	 goed	 hoe	 het	 verder	 moet.

Maar	er	gebeurt	een	wonder:	De	Geest	van	God	komt	over	hen.	Ze	raken	in	vuur	en	vlam	en

gaan	door	met	het	werk	dat	Jezus	gedaan	heeft.	Dat	gaat	zó	ver,	dat	zelfs	een	verlamde	man

weer	gaat	lopen.

Week	24:	Koning	Achab	vertrouwt	op	de	god	Baäl.	Elia	vertrouwt	op	de	God	van	Israël.	In	zijn

Naam	zegt	de	profeet	dat	er	droogte	zal	zijn	in	het	land.	Later	vraagt	Elia	een	weduwe	om	hem

haar	laatste	eten	te	geven.	God	zal	ervoor	zorgen	dat	zij	ook	genoeg	heeft.	durft	zij	daarop	te

vertrouwen?

Week	25:	De	Israëlieten	moeten	kiezen	tussen	Baäl	en	de	Heer.	Die	twee	gaan	niet	samen,	het

is	de	één	of	de	ander.	Om	 te	 laten	zien	dat	God	macht	heeft,	 stelt	Elia	 voor	dat	 ze	om	vuur

zullen	bidden.		De	profeten	van	Baäl	bidden	zich	een	ongeluk,	maar	worden	niet	gehoord.	Elia's

gebed	wordt	wel	verhoord,	zelfs	nadat	hij	het	altaar	eerst	onder	water	zet.

Onderwijs	anders	organiseren
Dit	schooljaar	zijn	we	bezig	geweest	met	nadenken	over	ons	onderwijs	en	hoe	we	dit	anders

zouden	 kunnen	 organiseren.	 Om	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 weten,	 moet	 je	 eerst	 goed

bedenken	 waarom	 je	 dat	 eigenlijk	 wilt	 en	 wat	 je	 dan	 precies	 wilt.	 Het	 ''waarom'	 hebben	 we

verwoord	in	de	visie	van	ons	kindcentrum	die	we	samen	met	Kibeo	hebben	opgesteld.	

We	willen	elk	kind	een	uitdagende,	kansrijke	en	veilige	omgeving	bieden	waar	het	optimaal	tot

groei	kan	komen	en	de	zorg	krijg	die	het	nodig	heeft.	Ook	vinden	we	rust	en	structuur	belangrijk

omdat	we	merken	dat	de	kinderen	op	onze	school	dat	nodig	hebben.	We	willen	werken	vanuit

vertrouwen	en	respect	en	willen	dat	zowel	de	kinderen,	de	ouders	als	wij	als	leerkrachten	met

plezier	naar	school	gaan.	

Wat	we	gaan	doen	om	deze	mooie	woorden	waar	te	maken	is	waar	we	mooie	gesprekken	met

elkaar	 over	 voerden.	 We	 willen	 kinderen	 veel	 meer	 een	 aanbod	 geeft	 dat	 past	 	 bij	 hun

ontwikkeling	 en	 hun	 behoeften.	 Het	 ene	 kind	 heeft	 het	 niet	 nodig	 om	 naar	 de	 uitleg	 over

klokkijken	 te	 luisteren,	 terwijl	 het	 andere	 kind	 het	 graag	 in	 een	 kleiner	 groepje	 nog	 een	 keer

hoort.	Daar	is	nu	niet	altijd	tijd	voor.	Ook	willen	we	kinderen	graag	rust	geven	om	aan	hun	eigen

doelen	te	werken	en	hier	ook	veel	meer	bij	betrokken	te	zijn.	Dat	elk	kind	weet	wat	hij	aan	het

leren	is	op	school	en	ook	waarom.	Dat	het	actief	oefent	met	breuken	optellen,	de	digitale	tijd	of

het	schrijven	van	 letters.	En	dat	de	 leerkracht	hier	 regelmatig	op	kan	 toezien	en	het	kind	kan

uitdagen	 weer	 verder	 te	 komen.	 Door	 kinderen	 veel	 meer	 eigenaar	 te	 maken	 van	 hun	 eigen

leerproces	voelen	ze	zich	medeverantwoordelijk,	zijn	ze	zich	bewust	van	hun	eigen	doelen	en

kunnen	 ze	 hiermee	 vaak	 zelfstandig	 aan	 de	 slag.	 Hoe	 we	 dit	 gaan	 doen	 wordt	 ook	 steeds

duidelijker.	 We	 gaan	 komende	 schooljaar	 werken	 met	 een	 onder-,	 een	 midden-	 en	 een

bovenbouw.	 In	 elke	 bouw	 werken	 elke	 dag	 2	 vakkrachten	 die	 de	 kinderen	 in	 de	 bouw

begeleiden.	 Een	 van	 deze	 vakkrachten	 verzorgt	 instructies	 in	 kleine	 groepjes	 (bijv.	 de

rekenspecialist	geeft	3	of	4	korte	kernachtige	 instructies	aan	8-10	kinderen	achter	elkaar).	De

andere	vakkracht	 is	met	de	andere	kinderen	zelfsatndig	aan	het	werk,	ze	 loopt	 rond,	helpt	bij

korte	 vraagjes	 en	 voert	 coachgesprekken	 met	 de	 kinderen	 waar	 hij/zij	 coach	 van	 is.	 Tijdens

deze	gesprekken	worden	de	doelen,	de	activiteiten,	de	behoeften	en	de	interesses	van	het	kind

besproken,	zodat	het	daarna	weer	zelf	verder	kan.	

Tijdens	 het	 ouderklankbordoverleg	 van	 afgelopen	 donderdag	 spraken	 Leonie	 en	 ik	 (Cindy)

hierover	 met	 een	 groepje	 moeders.	 We	 bespraken	 dat	 deze	 ontwikkeling	 aansluit	 bij	 de

ontwikkelingen	van	meerdere	scholen	in	Nederland	en	dat	ook	de	Pontes	hier	volgend	jaar	mee

gaat	beginnen.	Maar	ook	dat	er	geen	 'standaard'	voor	 is	en	dat	elke	school	zijn	eigen	variatie

vindt,	juist	omdat	het	belangrijk	is	om	aan	te	sluiten	bij	onze	kinderen	en	onze	leerkrachten.	Zo

vinden	wij	stilte,	rust	en	structuur	echt	heel	belangrijk	en	gaan	we	er	ook	alles	aan	doen	om	die

juist	 extra	 goed	 te	 waarborgen	 komend	 schooljaar.	 Ook	 dat	 elk	 kind	 veel	 meer	 krijgt	 wat	 het

nodig	heeft	dan	nu	en	dat	we	u	en	uw	zoon/dochter	daar	veel	meer	bij	willen	betrekken	is	voor

ons	 een	 belangrijk	 aspect.	 Niet	 alles	 van	 wat	 we	 willen	 en	 waar	 we	 van	 dromen	 is	 in	 1	 x

gerealiseerd.	Maar	wel	dat	we	hiermee	gaan	starten	in	augustus	en	dat	we	gaan	leren	van	en

met	 elkaar.	 Omdat	 we	 het	 ook	 heel	 belangrijk	 vinden	 dat	 u	 hierin	 steeds	 een	 stapje	 verder

meegenomen	 wordt,	 willen	 we	 naast	 het	 klankbordoverleg	 een	 kort	 ouderinformatiemoment

organiseren.	Dat	zal	plaatsvinden	op	donderdag	20	juni	van	18.30	-	19.15	uur.	U	krijgt	hierin	een

korte	presentatie	 van	dit	 verhaal	met	 een	 toelichting	 van	onze	deskundige	begeleider	 van	dit

traject	 Emiel	 Eshuis	 van	 het	 RPCZ.	 Graag	 horen	 we	 vooraf	 even	 of	 u	 komt.	 U	 kunt	 zich

aanmelden	door	het	sturen	van	een	mail	naar	info@jwvddoel.nl	

Nieuw	MR-lid	gezocht
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuw	MR-lid	voor	onze	school.	Vindt	u	het	leuk	om	mee	te	denken	en

te	spreken	over	het	beleid	van	onze	school,	plannen	te	bestuderen	en	 inspraak	 te	hebben	bij

veel	zaken?	Dan	is	het	MR-lidmaatschap	echt	iets	voor	u.	Er	zijn	ongeveer	6	vergaderingen	per

jaar	met	een	afvaardiging	van	leerkrachten	en	directie.

U	kunt	ook	gerust	een	keer	vrijblijvend	een	vergadering	bijwonen	om	te	kijken	of	dit	wat	voor	u

is.	We	horen	graag	van	u,	via	info@jwvddoel.nl

Schoolreis
Het	lijkt	alweer	zo	lang	geleden	de	schoolreis	van	21	mei.	We	mogen	terugzien	op	een	mooie

dag!	 Een	 gezellige	 busreis	 in	 de	 dubbeldekker	 waarna	 alle	 12	 groepen	 uiteen	 gingen.	 We

hadden	 de	 hele	 dag	 de	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 allerlei	 soorten	 dieren.	 De	 meeste	 kinderen

konden	zich	even	uitleven	in	de	speeltuin	en	natuurlijk	was	er	ook	gelegenheid	om	te	shoppen.

Na	een	prima	reis	terug	waren	we	keurig	op	tijd	in	Zierikzee.	We	hopen	dat	uw	kind(eren)	met

mooie	 verhalen	 is	 (zijn)	 thuisgekomen!	 Dank	 aan	 de	 ouders	 die	 ons	 hebben	 geholpen	 deze

dag!!	De	foto's	hieronder	spreken	voor	zich!

Avondvierdaagse
Vanavond	start	de	Avondvierdaagse	van	Zierikzee!	Er	loopt	een	groep	van	de	Jan	Wouter	mee!

Voorop	 lopen	enkele	ouders	en	achter	de	groep	 loopt	elke	avond	een	 leerkracht.	We	gaan	er

van	 uit	 dat	 er	 vier	 avonden	 heerlijk	 gewandeld	 wordt	 en	 dat	 het	 voor	 iedereen	 (kinderen	 en

begeleiders)	gezellig	is!	Veel	succes	allemaal!

Nationale	Buitenspeeldag	Zierikzee,	12	juni	2019
Beste	scholen	uit	Zierikzee,

Dit	jaar	maakt	SMWO	het	mede	mogelijk	om	gezellig	samen	met	elkaar	te	kunnen	buitenspelen

op	woensdag	12	juni	2019.	De	buitenspeeldag	wordt	georganiseerd	op	het	parkeerterrein	aan

de	 Scheldestraat	 in	 Zierikzee	 (voetbalkooi/skatebaan).	 Doordat	 er	 in	 Zierikzee	 op	 de

basisscholen	met	verschillende	 roosters	gewerkt	wordt,	zal	de	middag	zijn	van	13:00	–	16:00

uur	 en	 worden	 geopend	 om	 14:30	 door	 de	 kinderburgemeester.	 De	 parkeerplaats	 zal	 op

woensdag	12	juni	volledig	zijn	afgesloten	voor	auto’s	waardoor	de	kinderen	vrij	kunnen	spelen.

De	dag	staat	in	het	teken	van	Jantje	Beton,	Jantje	Beton	is	hét	goede	doel	dat	zich	samen	met

kinderen	 inzet	 voor	 meer	 en	 uitdagender	 speelruimte	 en	 meer	 speeltijd.	 Jaarlijks	 doen	 ruim

350.000	kinderen	mee	aan	de	activiteiten	en	projecten	van	Jantje	Beton.	Kwetsbare	kinderen

krijgen	 hierbij	 onze	 speciale	 aandacht.	 Zij	 willen	 bereiken	 dat	 álle	 kinderen	 dagelijks	 kunnen

spelen	en	bewegen.	Kinderen	moeten	steeds	meer	en	spelen	steeds	minder,	terwijl	spelen	het

belangrijkste	én	het	 leukste	onderdeel	 is	van	een	gezond	leven.	Daarom	zegt	Jantje	Beton	…

STOP	NOOIT	MET	SPELEN!	Er	zal	een	aantal	activiteiten	begeleid	zijn,	maar	voor	het	grootste

gedeelte	kunnen	de	kinderen	 lekker	vrij	spelen.	Daarom	willen	wij	nadrukkelijk	vragen	of	u	de

kinderen	 wilt	 stimuleren	 om	 zelf	 eigen,	 klein	 buitenspeelgoed	 mee	 te	 brengen.	 Ook	 is	 het

mogelijk	 om	 als	 school	 zijnde	 materiaal	 beschikbaar	 te	 stellen.	 Denk	 hierbij	 aan	 hoepels,

stelten,	 frisbees,	bellenblaas,	stoepkrijt	etc.	Er	kunnen	om	veiligheidsredenen	geen	skelters	of

elektrische	steps	toegelaten	worden.	Wel	mogen	er	enkel	op	de	skatebaan;	skates,	skateboards

en	steps	gebruikt	worden.	In	de	voetbalkooi	zullen	verschillende	spellen	georganiseerd	worden,

onder	begeleiding	van	medewerkers	van	SMWO.	De	komende	drie	weken	zal	er	elke	week	een

nieuwe	 activiteit	 bekend	 gemaakt	 worden,	 dus	 houd	 de	 facebook	 pagina	 ‘Jongerenwerk4sd’

goed	 in	de	gaten	(TIP:	 leuk	om	te	delen	 in	het	klaslokaal)	Bij	slecht	weer	(veel	regen)	zal	het

evenement	 afgelast	 worden.	 Mocht	 u	 voor	 de	 buitenspeeldag	 (klein)materiaal	 beschikbaar

willen	stellen	of	als	u	andere	vragen	of	opmerkingen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met

Patrick	Elfrink	p.elfrink@smwo.nl	of	Denise	Verdouw:	d.verdouw@smwo.nl

Met	sportieve	groet,

Patrick	Elfrink	&	Denise	Verdouw	SMWO	–	Schouwen	Duiveland	06-10524072	/	06-20273406

Schaakavond
SCHAAKVERENIGING	ZIERIKZEE		

Recreatiezaal	“De	Veste”

Manhuisstraat	32

4301	BK	Zierikzee

Afsluiting	schaakseizoen	

Schaakvereniging	Zierikzee	organiseert	een	schaakavond	voor	schoolschakers	op	maandag

17	juni	van	19.00			-		20.30		uur	'Het		uurtje	voor	schakers'

Opgeven	via	de	mail	voor	14	juni		schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl

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)

Rapportgesprekken
De	laatste	toetsen	van	dit	schooljaar	worden	gemaakt,	waarna	het	laatste	rapport	gereed	wordt

gemaakt.	Op	maandag	1	juli	zullen	de	rapportgesprekken	plaatsvinden.	U	hoort	daar	nog	meer

over.

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	op	24	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.


