
Onze	jarigen
26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

30-06:	Luuk,	groep	5,	9	jaar

30-06:	Meester	Ivo	jarig

03-07:	Mehrtab,	groep	5,	10	jaar

06-07:	Rafi,	groep	7,	11	jaar

07-07:	Nahom,	groep	5,	10	jaar

08-07:	Nikki,	groep	7,	11	jaar

10-07:	Quimanéy,	groep	1,	5	jaar

13-07:	Jade,	groep	2,	6	jaar

17-07:	Yentl,	groep	4,	8	jaar

17-01:	Rik,	groep	1,	4	jaar																																									19-07:	Divantley,	groep	3,	7	jaar																			

19-07:	Juf	Leonie,	40	jaar!																																									23-07:	Thomas,	groep	4,	8	jaar																			

30-07:	Nils,	groep	7,	11	jaar																																							03-08:	Guus,	groep	4,	8	jaar

Welkom	op	school!
Vorige	week	maandag	is	Zaray	van	Dreumel,	het	zusje	van

Nova	en	Finn,	vier	jaar	geworden.

Ze	is	op	die	dag	op	school	gekomen	en	mag	nog	drie	(nu	nog

twee)	gezellige	weken	meedraaien!

Een	fijne	tijd	gewenst	bij	ons	op	school!!

Schoolfeest
Komende	 donderdag,	 27	 juni,	 is	 het	 zover....het	 jaarlijkse

schoolfeest.	 Er	 wordt	 prima	 weer	 afgegeven	 dus	 gaan	 we

ervan	uit	dat	we	volop	buiten	feest	kunnen	vieren!

Hieronder	vindt	u	het	programma:

09.00	 uur:	 Kinderen	 komen	op	 school.	Mocht	 dit	 voor	 u	 een

probleem	zijn	dan	mag	uw	kind	natuurlijk	eerder	komen.

09.15	 uur:	 Spelletjes	 voor	 groep	 1	 t/m	 4.	 Fijn	 dat	 zoveel

ouders	zich	hebben	opgegeven	om	te	helpen!

09.15	 uur:	 Speurtocht	 door	 Zierikzee	 voor	 groep	 5	 t/m	 8.

Daarvoor	is	nog	volop	hulp	nodig,	slechts	één	ouder	heeft	zich	opgegeven...

11.00	–	11.15	uur:	Pauzemoment	

11.15	uur:	Vossenjacht,	door	de	wijk,	ook	hier	is	nog	begeleiding	voor	nodig.

12.00-12.15	uur:	Klaarmaken	voor	het	open	podium.	

12.15	uur:	Open	podium,	de	kleutergroep	verzorgt	het	eerste	optreden	Daarna	allerlei	optredens

en	 ondertussen	 op	 het	 plein	 activiteiten	 zoals	 schminken,	 tattoos,	 knutselen,	 armbandjes

maken.	De	ouders	van	de	leerlingen	van	groep	1	-	4	mogen	met	hun	kinderen	meelopen	op	het

plein.	Alle	ouders	zijn	welkom!!	Er	zijn	hapjes	en	drankjes!

13.55	uur:	Afsluiting	van	het	feest,	kinderen	en	ouders	mogen	naar	huis.

14.00	 uur:	 Ouders,	 die	 niet	 op	 het	 feest	 aanwezig	 konden	 zijn	 en	 Radar	 collega’s	 worden

uitgenodigd	om	afscheid	te	komen	nemen	van	de	afscheidnemende	leerkrachten.

Afscheid	groep	8
Volgende	week	dinsdag,	2	 juli	wordt	de	afscheidsavond	voor

groep	8	gehouden.	Om	19	uur	verwelkomen	we	de	ouders	van

de	leerlingen	van	groep	7	&	8	waarna	de	musical	zal	worden

opgevoerd.

Hierna	is	er	een	korte	pauze	met	een	hapje	en	een	drankje.	

Daarna	 is	het	voor	de	 leerlingen	van	groep	7	en	hun	ouders

tijd	om	naar	huis	te	gaan	.Dan	volgt	het	officiële	afscheid	van

de	leerlingen	van	groep	8.	We	hopen	op	een	mooie	avond	met	elkaar!

Afscheid
Wat	is	het	gek	om	nog	zo	vol	in	de	school	en	haar	ontwikkeling

bezig	te	zijn	en	tegelijkertijd	te	beseffen	dat	voor	mij	het	einde

er	ook	bijna	is.

Nog	maar	 3	 dagen	 Jan	Wouter	 en	 dan	 is	 het	 klaar.	 Precies

vandaag	ben	ik	100	dagen	werkzaam	op	de	Jan	Wouter.	Als	ik

bedenk	wat	ik	in	die	100	dagen	heb	geleerd,	heb	gedaan,	heb

besproken,	 heb	 ervaren	 en	 heb	 gevoeld	 waren	 het	 100

bijzondere	 dagen.	 Dagen	 vol	 gesprekken,	 overleggen,

opruimen,	aanpakken,	doorzetten	en	uitvoeren.	Ik	ben	heel	blij

dat	ik	u	en	vooral	alle	leuke,	bijzondere	leerlingen	van	de	Jan

Wouter	 heb	 mogen	 leren	 kennen.	 Misschien	 zien	 we	 elkaar

donderdag	of	de	komende	weken	nog.	Liefs,	Cindy

Moestuin
Hebt	u	onze	prachtige	moestuin	al	gezien?	Afwisselend	zon

en	regen	zorgen	voor	een	goede	oogst!

Welke	(groot)ouder	zou	in	de	zomervakantie	op	onze	tuin

willen	letten?	U	mag	dan	van	de	vruchten	plukken!	het	zou

jammer	zijn	wanneer	alles	verdroogt....

Graag	even	melden	deze	of	volgende	week!
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Activiteitenagenda
27-06:	Schoolfeest!	Kinderen	mogen	om	9.00	uur	op	school	komen

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

28-06:	Groep	1	&	2	vrij

02-07:	Musical	groep	7	&	8	en	afscheid	groep	8

03-07:	Groep	8	komt	om	10	uur	op	school	en	wordt	om	12	uur	'de	deur	uitgezet'

04-07:	Even	snuffelen	in	de	nieuwe	groep....

05-07:	Laatste	schooldag,	om	14	uur	begint	de	zomervakantie!

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	 26:	 Izebel,	 de	 vrouw	 van	 Achab,	 staat	 Elia	 naar	 het	 leven.	 Hij	 vlucht	 en	 komt	 terecht

onder	een	bremstruik,	waar	hij	God	vraagt	om	een	eind	aan	zijn	 leven	te	maken.	Na	een	reis

van	veertig	dagen	komt	Elia	bij	de	Horeb,	waar	hij	de	Eeuwige	ontmoet.	Elia	is	niet	alleen.

Week	27:	Koning	Achab	heeft	bijna	alles,	maar	wil	toch	nog	meer.	Door	een	list	van	Izebel	krijgt

hij	de	wijngaard	van	Nabot	te	pakken,	maar	Elia	spreekt	hem	namens	God	aan	op	zijn	gedrag.

Later	horen	we	dat	Elia's	opvolger	Elisa	dubbel	wil	delen	in	zijn	geest.	Wil	hij	nog	meer?

Afscheid	juffen	en	meester
Tijdens	het	schoolfeest,	donderdag	27	 juni,	wordt	u	 in	de	gelegenheid	gesteld	om	afscheid	 te

nemen	van	juf	Cora,	 juf	Marieke,	meester	Pieter,	 juf	Marloes	en	juf	Cindy,	Een	hele	aderlating

voor	 de	 Jan	 Wouter!	 Tussen	 12.15	 en	 14.00	 uur	 kunt	 u	 genoemde	 leerkrachten	 op	 het

schoolplein	 spreken.	 Ouders	 voor	 wie	 dit	 tijdens	 het	 schoolfeest	 niet	 lukt	 mogen	 na	 14	 uur

afscheid	nemen.

De	blijvende	leerkrachten	hebben	eerder	al	officieel	afscheid	genomen	van	hun	gewaardeerde

collega's.	We	wensen	hen	nogmaals	alle	goeds	toe	in	de	komende	periode.	Ga	met	God!

Waar	gaan	onze	leerlingen	heen?
Prins	Maurits	Middelharnis:	Lieke	en	Muriël

RGO	Middelharnis:	Casper

Pontes	Pieter	Zeeman	Zierikzee:	Jesse,	Ferenc,	Stefano,	Ermiyas,	Amber,	Davy,	Leon,	Femke,

Indy,	Sharina	en	Sjors

Ostrea	Lyceum	Goes:	Ezra

Goes	Lyceum:	Marijn

We	wensen	alle	kinderen	een	fijne	vakantie	toe	en	daarna	een	prima	start	op	de	nieuwe	school!

Laatste	dag	groep	8!
Op	woensdag	3	juli	mogen	de	leerlingen	van	groep	8	opm	10	uur	op	school	komen.	Ze	mogen

de	 kinderen	 van	 de	 school	 trakteren	 om	 rond	 12	 uur	 zal	 er	 bij	 de	 kleuteringang	 defenitief

afscheid	 worden	 genomen.	 Ouders,	 grootouders	 en	 andere	 belangstellenden	 zijn	 hierbij	 van

harte	welkom!

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	na	de	zomervakantie
.

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
26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

30-06:	Luuk,	groep	5,	9	jaar

30-06:	Meester	Ivo	jarig

03-07:	Mehrtab,	groep	5,	10	jaar

06-07:	Rafi,	groep	7,	11	jaar

07-07:	Nahom,	groep	5,	10	jaar

08-07:	Nikki,	groep	7,	11	jaar

10-07:	Quimanéy,	groep	1,	5	jaar

13-07:	Jade,	groep	2,	6	jaar

17-07:	Yentl,	groep	4,	8	jaar

17-01:	Rik,	groep	1,	4	jaar																																									19-07:	Divantley,	groep	3,	7	jaar																			

19-07:	Juf	Leonie,	40	jaar!																																									23-07:	Thomas,	groep	4,	8	jaar																			

30-07:	Nils,	groep	7,	11	jaar																																							03-08:	Guus,	groep	4,	8	jaar

Welkom	op	school!
Vorige	week	maandag	is	Zaray	van	Dreumel,	het	zusje	van

Nova	en	Finn,	vier	jaar	geworden.

Ze	is	op	die	dag	op	school	gekomen	en	mag	nog	drie	(nu	nog

twee)	gezellige	weken	meedraaien!

Een	fijne	tijd	gewenst	bij	ons	op	school!!

Schoolfeest
Komende	 donderdag,	 27	 juni,	 is	 het	 zover....het	 jaarlijkse

schoolfeest.	 Er	 wordt	 prima	 weer	 afgegeven	 dus	 gaan	 we

ervan	uit	dat	we	volop	buiten	feest	kunnen	vieren!

Hieronder	vindt	u	het	programma:

09.00	 uur:	 Kinderen	 komen	op	 school.	Mocht	 dit	 voor	 u	 een

probleem	zijn	dan	mag	uw	kind	natuurlijk	eerder	komen.

09.15	 uur:	 Spelletjes	 voor	 groep	 1	 t/m	 4.	 Fijn	 dat	 zoveel

ouders	zich	hebben	opgegeven	om	te	helpen!

09.15	 uur:	 Speurtocht	 door	 Zierikzee	 voor	 groep	 5	 t/m	 8.

Daarvoor	is	nog	volop	hulp	nodig,	slechts	één	ouder	heeft	zich	opgegeven...

11.00	–	11.15	uur:	Pauzemoment	

11.15	uur:	Vossenjacht,	door	de	wijk,	ook	hier	is	nog	begeleiding	voor	nodig.

12.00-12.15	uur:	Klaarmaken	voor	het	open	podium.	

12.15	uur:	Open	podium,	de	kleutergroep	verzorgt	het	eerste	optreden	Daarna	allerlei	optredens

en	 ondertussen	 op	 het	 plein	 activiteiten	 zoals	 schminken,	 tattoos,	 knutselen,	 armbandjes

maken.	De	ouders	van	de	leerlingen	van	groep	1	-	4	mogen	met	hun	kinderen	meelopen	op	het

plein.	Alle	ouders	zijn	welkom!!	Er	zijn	hapjes	en	drankjes!

13.55	uur:	Afsluiting	van	het	feest,	kinderen	en	ouders	mogen	naar	huis.

14.00	 uur:	 Ouders,	 die	 niet	 op	 het	 feest	 aanwezig	 konden	 zijn	 en	 Radar	 collega’s	 worden

uitgenodigd	om	afscheid	te	komen	nemen	van	de	afscheidnemende	leerkrachten.

Afscheid	groep	8
Volgende	week	dinsdag,	2	 juli	wordt	de	afscheidsavond	voor

groep	8	gehouden.	Om	19	uur	verwelkomen	we	de	ouders	van

de	leerlingen	van	groep	7	&	8	waarna	de	musical	zal	worden

opgevoerd.

Hierna	is	er	een	korte	pauze	met	een	hapje	en	een	drankje.	

Daarna	 is	het	voor	de	 leerlingen	van	groep	7	en	hun	ouders

tijd	om	naar	huis	te	gaan	.Dan	volgt	het	officiële	afscheid	van

de	leerlingen	van	groep	8.	We	hopen	op	een	mooie	avond	met	elkaar!

Afscheid
Wat	is	het	gek	om	nog	zo	vol	in	de	school	en	haar	ontwikkeling

bezig	te	zijn	en	tegelijkertijd	te	beseffen	dat	voor	mij	het	einde

er	ook	bijna	is.

Nog	maar	 3	 dagen	 Jan	Wouter	 en	 dan	 is	 het	 klaar.	 Precies

vandaag	ben	ik	100	dagen	werkzaam	op	de	Jan	Wouter.	Als	ik

bedenk	wat	ik	in	die	100	dagen	heb	geleerd,	heb	gedaan,	heb

besproken,	 heb	 ervaren	 en	 heb	 gevoeld	 waren	 het	 100

bijzondere	 dagen.	 Dagen	 vol	 gesprekken,	 overleggen,

opruimen,	aanpakken,	doorzetten	en	uitvoeren.	Ik	ben	heel	blij

dat	ik	u	en	vooral	alle	leuke,	bijzondere	leerlingen	van	de	Jan

Wouter	 heb	 mogen	 leren	 kennen.	 Misschien	 zien	 we	 elkaar

donderdag	of	de	komende	weken	nog.	Liefs,	Cindy

Moestuin
Hebt	u	onze	prachtige	moestuin	al	gezien?	Afwisselend	zon

en	regen	zorgen	voor	een	goede	oogst!

Welke	(groot)ouder	zou	in	de	zomervakantie	op	onze	tuin

willen	letten?	U	mag	dan	van	de	vruchten	plukken!	het	zou

jammer	zijn	wanneer	alles	verdroogt....

Graag	even	melden	deze	of	volgende	week!
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Activiteitenagenda
27-06:	Schoolfeest!	Kinderen	mogen	om	9.00	uur	op	school	komen

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

28-06:	Groep	1	&	2	vrij

02-07:	Musical	groep	7	&	8	en	afscheid	groep	8

03-07:	Groep	8	komt	om	10	uur	op	school	en	wordt	om	12	uur	'de	deur	uitgezet'

04-07:	Even	snuffelen	in	de	nieuwe	groep....

05-07:	Laatste	schooldag,	om	14	uur	begint	de	zomervakantie!

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	 26:	 Izebel,	 de	 vrouw	 van	 Achab,	 staat	 Elia	 naar	 het	 leven.	 Hij	 vlucht	 en	 komt	 terecht

onder	een	bremstruik,	waar	hij	God	vraagt	om	een	eind	aan	zijn	 leven	te	maken.	Na	een	reis

van	veertig	dagen	komt	Elia	bij	de	Horeb,	waar	hij	de	Eeuwige	ontmoet.	Elia	is	niet	alleen.

Week	27:	Koning	Achab	heeft	bijna	alles,	maar	wil	toch	nog	meer.	Door	een	list	van	Izebel	krijgt

hij	de	wijngaard	van	Nabot	te	pakken,	maar	Elia	spreekt	hem	namens	God	aan	op	zijn	gedrag.

Later	horen	we	dat	Elia's	opvolger	Elisa	dubbel	wil	delen	in	zijn	geest.	Wil	hij	nog	meer?

Afscheid	juffen	en	meester
Tijdens	het	schoolfeest,	donderdag	27	 juni,	wordt	u	 in	de	gelegenheid	gesteld	om	afscheid	 te

nemen	van	juf	Cora,	 juf	Marieke,	meester	Pieter,	 juf	Marloes	en	juf	Cindy,	Een	hele	aderlating

voor	 de	 Jan	 Wouter!	 Tussen	 12.15	 en	 14.00	 uur	 kunt	 u	 genoemde	 leerkrachten	 op	 het

schoolplein	 spreken.	 Ouders	 voor	 wie	 dit	 tijdens	 het	 schoolfeest	 niet	 lukt	 mogen	 na	 14	 uur

afscheid	nemen.

De	blijvende	leerkrachten	hebben	eerder	al	officieel	afscheid	genomen	van	hun	gewaardeerde

collega's.	We	wensen	hen	nogmaals	alle	goeds	toe	in	de	komende	periode.	Ga	met	God!

Waar	gaan	onze	leerlingen	heen?
Prins	Maurits	Middelharnis:	Lieke	en	Muriël

RGO	Middelharnis:	Casper

Pontes	Pieter	Zeeman	Zierikzee:	Jesse,	Ferenc,	Stefano,	Ermiyas,	Amber,	Davy,	Leon,	Femke,

Indy,	Sharina	en	Sjors

Ostrea	Lyceum	Goes:	Ezra

Goes	Lyceum:	Marijn

We	wensen	alle	kinderen	een	fijne	vakantie	toe	en	daarna	een	prima	start	op	de	nieuwe	school!

Laatste	dag	groep	8!
Op	woensdag	3	juli	mogen	de	leerlingen	van	groep	8	opm	10	uur	op	school	komen.	Ze	mogen

de	 kinderen	 van	 de	 school	 trakteren	 om	 rond	 12	 uur	 zal	 er	 bij	 de	 kleuteringang	 defenitief

afscheid	 worden	 genomen.	 Ouders,	 grootouders	 en	 andere	 belangstellenden	 zijn	 hierbij	 van

harte	welkom!

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	na	de	zomervakantie
.

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
26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

30-06:	Luuk,	groep	5,	9	jaar

30-06:	Meester	Ivo	jarig

03-07:	Mehrtab,	groep	5,	10	jaar

06-07:	Rafi,	groep	7,	11	jaar

07-07:	Nahom,	groep	5,	10	jaar

08-07:	Nikki,	groep	7,	11	jaar

10-07:	Quimanéy,	groep	1,	5	jaar

13-07:	Jade,	groep	2,	6	jaar

17-07:	Yentl,	groep	4,	8	jaar

17-01:	Rik,	groep	1,	4	jaar																																									19-07:	Divantley,	groep	3,	7	jaar																			

19-07:	Juf	Leonie,	40	jaar!																																									23-07:	Thomas,	groep	4,	8	jaar																			

30-07:	Nils,	groep	7,	11	jaar																																							03-08:	Guus,	groep	4,	8	jaar

Welkom	op	school!
Vorige	week	maandag	is	Zaray	van	Dreumel,	het	zusje	van

Nova	en	Finn,	vier	jaar	geworden.

Ze	is	op	die	dag	op	school	gekomen	en	mag	nog	drie	(nu	nog

twee)	gezellige	weken	meedraaien!

Een	fijne	tijd	gewenst	bij	ons	op	school!!

Schoolfeest
Komende	 donderdag,	 27	 juni,	 is	 het	 zover....het	 jaarlijkse

schoolfeest.	 Er	 wordt	 prima	 weer	 afgegeven	 dus	 gaan	 we

ervan	uit	dat	we	volop	buiten	feest	kunnen	vieren!

Hieronder	vindt	u	het	programma:

09.00	 uur:	 Kinderen	 komen	op	 school.	Mocht	 dit	 voor	 u	 een

probleem	zijn	dan	mag	uw	kind	natuurlijk	eerder	komen.

09.15	 uur:	 Spelletjes	 voor	 groep	 1	 t/m	 4.	 Fijn	 dat	 zoveel

ouders	zich	hebben	opgegeven	om	te	helpen!

09.15	 uur:	 Speurtocht	 door	 Zierikzee	 voor	 groep	 5	 t/m	 8.

Daarvoor	is	nog	volop	hulp	nodig,	slechts	één	ouder	heeft	zich	opgegeven...

11.00	–	11.15	uur:	Pauzemoment	

11.15	uur:	Vossenjacht,	door	de	wijk,	ook	hier	is	nog	begeleiding	voor	nodig.

12.00-12.15	uur:	Klaarmaken	voor	het	open	podium.	

12.15	uur:	Open	podium,	de	kleutergroep	verzorgt	het	eerste	optreden	Daarna	allerlei	optredens

en	 ondertussen	 op	 het	 plein	 activiteiten	 zoals	 schminken,	 tattoos,	 knutselen,	 armbandjes

maken.	De	ouders	van	de	leerlingen	van	groep	1	-	4	mogen	met	hun	kinderen	meelopen	op	het

plein.	Alle	ouders	zijn	welkom!!	Er	zijn	hapjes	en	drankjes!

13.55	uur:	Afsluiting	van	het	feest,	kinderen	en	ouders	mogen	naar	huis.

14.00	 uur:	 Ouders,	 die	 niet	 op	 het	 feest	 aanwezig	 konden	 zijn	 en	 Radar	 collega’s	 worden

uitgenodigd	om	afscheid	te	komen	nemen	van	de	afscheidnemende	leerkrachten.

Afscheid	groep	8
Volgende	week	dinsdag,	2	 juli	wordt	de	afscheidsavond	voor

groep	8	gehouden.	Om	19	uur	verwelkomen	we	de	ouders	van

de	leerlingen	van	groep	7	&	8	waarna	de	musical	zal	worden

opgevoerd.

Hierna	is	er	een	korte	pauze	met	een	hapje	en	een	drankje.	

Daarna	 is	het	voor	de	 leerlingen	van	groep	7	en	hun	ouders

tijd	om	naar	huis	te	gaan	.Dan	volgt	het	officiële	afscheid	van

de	leerlingen	van	groep	8.	We	hopen	op	een	mooie	avond	met	elkaar!

Afscheid
Wat	is	het	gek	om	nog	zo	vol	in	de	school	en	haar	ontwikkeling

bezig	te	zijn	en	tegelijkertijd	te	beseffen	dat	voor	mij	het	einde

er	ook	bijna	is.

Nog	maar	 3	 dagen	 Jan	Wouter	 en	 dan	 is	 het	 klaar.	 Precies

vandaag	ben	ik	100	dagen	werkzaam	op	de	Jan	Wouter.	Als	ik

bedenk	wat	ik	in	die	100	dagen	heb	geleerd,	heb	gedaan,	heb

besproken,	 heb	 ervaren	 en	 heb	 gevoeld	 waren	 het	 100

bijzondere	 dagen.	 Dagen	 vol	 gesprekken,	 overleggen,

opruimen,	aanpakken,	doorzetten	en	uitvoeren.	Ik	ben	heel	blij

dat	ik	u	en	vooral	alle	leuke,	bijzondere	leerlingen	van	de	Jan

Wouter	 heb	 mogen	 leren	 kennen.	 Misschien	 zien	 we	 elkaar

donderdag	of	de	komende	weken	nog.	Liefs,	Cindy

Moestuin
Hebt	u	onze	prachtige	moestuin	al	gezien?	Afwisselend	zon

en	regen	zorgen	voor	een	goede	oogst!

Welke	(groot)ouder	zou	in	de	zomervakantie	op	onze	tuin

willen	letten?	U	mag	dan	van	de	vruchten	plukken!	het	zou

jammer	zijn	wanneer	alles	verdroogt....

Graag	even	melden	deze	of	volgende	week!

	

Facebook Website

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

Leeswijzer	19,	24	juni	2019

Activiteitenagenda
27-06:	Schoolfeest!	Kinderen	mogen	om	9.00	uur	op	school	komen

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

28-06:	Groep	1	&	2	vrij

02-07:	Musical	groep	7	&	8	en	afscheid	groep	8

03-07:	Groep	8	komt	om	10	uur	op	school	en	wordt	om	12	uur	'de	deur	uitgezet'

04-07:	Even	snuffelen	in	de	nieuwe	groep....

05-07:	Laatste	schooldag,	om	14	uur	begint	de	zomervakantie!

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	 26:	 Izebel,	 de	 vrouw	 van	 Achab,	 staat	 Elia	 naar	 het	 leven.	 Hij	 vlucht	 en	 komt	 terecht

onder	een	bremstruik,	waar	hij	God	vraagt	om	een	eind	aan	zijn	 leven	te	maken.	Na	een	reis

van	veertig	dagen	komt	Elia	bij	de	Horeb,	waar	hij	de	Eeuwige	ontmoet.	Elia	is	niet	alleen.

Week	27:	Koning	Achab	heeft	bijna	alles,	maar	wil	toch	nog	meer.	Door	een	list	van	Izebel	krijgt

hij	de	wijngaard	van	Nabot	te	pakken,	maar	Elia	spreekt	hem	namens	God	aan	op	zijn	gedrag.

Later	horen	we	dat	Elia's	opvolger	Elisa	dubbel	wil	delen	in	zijn	geest.	Wil	hij	nog	meer?

Afscheid	juffen	en	meester
Tijdens	het	schoolfeest,	donderdag	27	 juni,	wordt	u	 in	de	gelegenheid	gesteld	om	afscheid	 te

nemen	van	juf	Cora,	 juf	Marieke,	meester	Pieter,	 juf	Marloes	en	juf	Cindy,	Een	hele	aderlating

voor	 de	 Jan	 Wouter!	 Tussen	 12.15	 en	 14.00	 uur	 kunt	 u	 genoemde	 leerkrachten	 op	 het

schoolplein	 spreken.	 Ouders	 voor	 wie	 dit	 tijdens	 het	 schoolfeest	 niet	 lukt	 mogen	 na	 14	 uur

afscheid	nemen.

De	blijvende	leerkrachten	hebben	eerder	al	officieel	afscheid	genomen	van	hun	gewaardeerde

collega's.	We	wensen	hen	nogmaals	alle	goeds	toe	in	de	komende	periode.	Ga	met	God!

Waar	gaan	onze	leerlingen	heen?
Prins	Maurits	Middelharnis:	Lieke	en	Muriël

RGO	Middelharnis:	Casper

Pontes	Pieter	Zeeman	Zierikzee:	Jesse,	Ferenc,	Stefano,	Ermiyas,	Amber,	Davy,	Leon,	Femke,

Indy,	Sharina	en	Sjors

Ostrea	Lyceum	Goes:	Ezra

Goes	Lyceum:	Marijn

We	wensen	alle	kinderen	een	fijne	vakantie	toe	en	daarna	een	prima	start	op	de	nieuwe	school!

Laatste	dag	groep	8!
Op	woensdag	3	juli	mogen	de	leerlingen	van	groep	8	opm	10	uur	op	school	komen.	Ze	mogen

de	 kinderen	 van	 de	 school	 trakteren	 om	 rond	 12	 uur	 zal	 er	 bij	 de	 kleuteringang	 defenitief

afscheid	 worden	 genomen.	 Ouders,	 grootouders	 en	 andere	 belangstellenden	 zijn	 hierbij	 van

harte	welkom!

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	na	de	zomervakantie
.

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
26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

30-06:	Luuk,	groep	5,	9	jaar

30-06:	Meester	Ivo	jarig

03-07:	Mehrtab,	groep	5,	10	jaar

06-07:	Rafi,	groep	7,	11	jaar

07-07:	Nahom,	groep	5,	10	jaar

08-07:	Nikki,	groep	7,	11	jaar

10-07:	Quimanéy,	groep	1,	5	jaar

13-07:	Jade,	groep	2,	6	jaar

17-07:	Yentl,	groep	4,	8	jaar

17-01:	Rik,	groep	1,	4	jaar																																									19-07:	Divantley,	groep	3,	7	jaar																			

19-07:	Juf	Leonie,	40	jaar!																																									23-07:	Thomas,	groep	4,	8	jaar																			

30-07:	Nils,	groep	7,	11	jaar																																							03-08:	Guus,	groep	4,	8	jaar

Welkom	op	school!
Vorige	week	maandag	is	Zaray	van	Dreumel,	het	zusje	van

Nova	en	Finn,	vier	jaar	geworden.

Ze	is	op	die	dag	op	school	gekomen	en	mag	nog	drie	(nu	nog

twee)	gezellige	weken	meedraaien!

Een	fijne	tijd	gewenst	bij	ons	op	school!!

Schoolfeest
Komende	 donderdag,	 27	 juni,	 is	 het	 zover....het	 jaarlijkse

schoolfeest.	 Er	 wordt	 prima	 weer	 afgegeven	 dus	 gaan	 we

ervan	uit	dat	we	volop	buiten	feest	kunnen	vieren!

Hieronder	vindt	u	het	programma:

09.00	 uur:	 Kinderen	 komen	op	 school.	Mocht	 dit	 voor	 u	 een

probleem	zijn	dan	mag	uw	kind	natuurlijk	eerder	komen.

09.15	 uur:	 Spelletjes	 voor	 groep	 1	 t/m	 4.	 Fijn	 dat	 zoveel

ouders	zich	hebben	opgegeven	om	te	helpen!

09.15	 uur:	 Speurtocht	 door	 Zierikzee	 voor	 groep	 5	 t/m	 8.

Daarvoor	is	nog	volop	hulp	nodig,	slechts	één	ouder	heeft	zich	opgegeven...

11.00	–	11.15	uur:	Pauzemoment	

11.15	uur:	Vossenjacht,	door	de	wijk,	ook	hier	is	nog	begeleiding	voor	nodig.

12.00-12.15	uur:	Klaarmaken	voor	het	open	podium.	

12.15	uur:	Open	podium,	de	kleutergroep	verzorgt	het	eerste	optreden	Daarna	allerlei	optredens

en	 ondertussen	 op	 het	 plein	 activiteiten	 zoals	 schminken,	 tattoos,	 knutselen,	 armbandjes

maken.	De	ouders	van	de	leerlingen	van	groep	1	-	4	mogen	met	hun	kinderen	meelopen	op	het

plein.	Alle	ouders	zijn	welkom!!	Er	zijn	hapjes	en	drankjes!

13.55	uur:	Afsluiting	van	het	feest,	kinderen	en	ouders	mogen	naar	huis.

14.00	 uur:	 Ouders,	 die	 niet	 op	 het	 feest	 aanwezig	 konden	 zijn	 en	 Radar	 collega’s	 worden

uitgenodigd	om	afscheid	te	komen	nemen	van	de	afscheidnemende	leerkrachten.

Afscheid	groep	8
Volgende	week	dinsdag,	2	 juli	wordt	de	afscheidsavond	voor

groep	8	gehouden.	Om	19	uur	verwelkomen	we	de	ouders	van

de	leerlingen	van	groep	7	&	8	waarna	de	musical	zal	worden

opgevoerd.

Hierna	is	er	een	korte	pauze	met	een	hapje	en	een	drankje.	

Daarna	 is	het	voor	de	 leerlingen	van	groep	7	en	hun	ouders

tijd	om	naar	huis	te	gaan	.Dan	volgt	het	officiële	afscheid	van

de	leerlingen	van	groep	8.	We	hopen	op	een	mooie	avond	met	elkaar!

Afscheid
Wat	is	het	gek	om	nog	zo	vol	in	de	school	en	haar	ontwikkeling

bezig	te	zijn	en	tegelijkertijd	te	beseffen	dat	voor	mij	het	einde

er	ook	bijna	is.

Nog	maar	 3	 dagen	 Jan	Wouter	 en	 dan	 is	 het	 klaar.	 Precies

vandaag	ben	ik	100	dagen	werkzaam	op	de	Jan	Wouter.	Als	ik

bedenk	wat	ik	in	die	100	dagen	heb	geleerd,	heb	gedaan,	heb

besproken,	 heb	 ervaren	 en	 heb	 gevoeld	 waren	 het	 100

bijzondere	 dagen.	 Dagen	 vol	 gesprekken,	 overleggen,

opruimen,	aanpakken,	doorzetten	en	uitvoeren.	Ik	ben	heel	blij

dat	ik	u	en	vooral	alle	leuke,	bijzondere	leerlingen	van	de	Jan

Wouter	 heb	 mogen	 leren	 kennen.	 Misschien	 zien	 we	 elkaar

donderdag	of	de	komende	weken	nog.	Liefs,	Cindy

Moestuin
Hebt	u	onze	prachtige	moestuin	al	gezien?	Afwisselend	zon

en	regen	zorgen	voor	een	goede	oogst!

Welke	(groot)ouder	zou	in	de	zomervakantie	op	onze	tuin

willen	letten?	U	mag	dan	van	de	vruchten	plukken!	het	zou

jammer	zijn	wanneer	alles	verdroogt....

Graag	even	melden	deze	of	volgende	week!
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Activiteitenagenda
27-06:	Schoolfeest!	Kinderen	mogen	om	9.00	uur	op	school	komen

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

28-06:	Groep	1	&	2	vrij

02-07:	Musical	groep	7	&	8	en	afscheid	groep	8

03-07:	Groep	8	komt	om	10	uur	op	school	en	wordt	om	12	uur	'de	deur	uitgezet'

04-07:	Even	snuffelen	in	de	nieuwe	groep....

05-07:	Laatste	schooldag,	om	14	uur	begint	de	zomervakantie!

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	 26:	 Izebel,	 de	 vrouw	 van	 Achab,	 staat	 Elia	 naar	 het	 leven.	 Hij	 vlucht	 en	 komt	 terecht

onder	een	bremstruik,	waar	hij	God	vraagt	om	een	eind	aan	zijn	 leven	te	maken.	Na	een	reis

van	veertig	dagen	komt	Elia	bij	de	Horeb,	waar	hij	de	Eeuwige	ontmoet.	Elia	is	niet	alleen.

Week	27:	Koning	Achab	heeft	bijna	alles,	maar	wil	toch	nog	meer.	Door	een	list	van	Izebel	krijgt

hij	de	wijngaard	van	Nabot	te	pakken,	maar	Elia	spreekt	hem	namens	God	aan	op	zijn	gedrag.

Later	horen	we	dat	Elia's	opvolger	Elisa	dubbel	wil	delen	in	zijn	geest.	Wil	hij	nog	meer?

Afscheid	juffen	en	meester
Tijdens	het	schoolfeest,	donderdag	27	 juni,	wordt	u	 in	de	gelegenheid	gesteld	om	afscheid	 te

nemen	van	juf	Cora,	 juf	Marieke,	meester	Pieter,	 juf	Marloes	en	juf	Cindy,	Een	hele	aderlating

voor	 de	 Jan	 Wouter!	 Tussen	 12.15	 en	 14.00	 uur	 kunt	 u	 genoemde	 leerkrachten	 op	 het

schoolplein	 spreken.	 Ouders	 voor	 wie	 dit	 tijdens	 het	 schoolfeest	 niet	 lukt	 mogen	 na	 14	 uur

afscheid	nemen.

De	blijvende	leerkrachten	hebben	eerder	al	officieel	afscheid	genomen	van	hun	gewaardeerde

collega's.	We	wensen	hen	nogmaals	alle	goeds	toe	in	de	komende	periode.	Ga	met	God!

Waar	gaan	onze	leerlingen	heen?
Prins	Maurits	Middelharnis:	Lieke	en	Muriël

RGO	Middelharnis:	Casper

Pontes	Pieter	Zeeman	Zierikzee:	Jesse,	Ferenc,	Stefano,	Ermiyas,	Amber,	Davy,	Leon,	Femke,

Indy,	Sharina	en	Sjors

Ostrea	Lyceum	Goes:	Ezra

Goes	Lyceum:	Marijn

We	wensen	alle	kinderen	een	fijne	vakantie	toe	en	daarna	een	prima	start	op	de	nieuwe	school!

Laatste	dag	groep	8!
Op	woensdag	3	juli	mogen	de	leerlingen	van	groep	8	opm	10	uur	op	school	komen.	Ze	mogen

de	 kinderen	 van	 de	 school	 trakteren	 om	 rond	 12	 uur	 zal	 er	 bij	 de	 kleuteringang	 defenitief

afscheid	 worden	 genomen.	 Ouders,	 grootouders	 en	 andere	 belangstellenden	 zijn	 hierbij	 van

harte	welkom!

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	na	de	zomervakantie
.

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
26-06:	Olaf,	groep	4,	8	jaar

30-06:	Luuk,	groep	5,	9	jaar

30-06:	Meester	Ivo	jarig

03-07:	Mehrtab,	groep	5,	10	jaar

06-07:	Rafi,	groep	7,	11	jaar

07-07:	Nahom,	groep	5,	10	jaar

08-07:	Nikki,	groep	7,	11	jaar

10-07:	Quimanéy,	groep	1,	5	jaar

13-07:	Jade,	groep	2,	6	jaar

17-07:	Yentl,	groep	4,	8	jaar

17-01:	Rik,	groep	1,	4	jaar																																									19-07:	Divantley,	groep	3,	7	jaar																			

19-07:	Juf	Leonie,	40	jaar!																																									23-07:	Thomas,	groep	4,	8	jaar																			

30-07:	Nils,	groep	7,	11	jaar																																							03-08:	Guus,	groep	4,	8	jaar

Welkom	op	school!
Vorige	week	maandag	is	Zaray	van	Dreumel,	het	zusje	van

Nova	en	Finn,	vier	jaar	geworden.

Ze	is	op	die	dag	op	school	gekomen	en	mag	nog	drie	(nu	nog

twee)	gezellige	weken	meedraaien!

Een	fijne	tijd	gewenst	bij	ons	op	school!!

Schoolfeest
Komende	 donderdag,	 27	 juni,	 is	 het	 zover....het	 jaarlijkse

schoolfeest.	 Er	 wordt	 prima	 weer	 afgegeven	 dus	 gaan	 we

ervan	uit	dat	we	volop	buiten	feest	kunnen	vieren!

Hieronder	vindt	u	het	programma:

09.00	 uur:	 Kinderen	 komen	op	 school.	Mocht	 dit	 voor	 u	 een

probleem	zijn	dan	mag	uw	kind	natuurlijk	eerder	komen.

09.15	 uur:	 Spelletjes	 voor	 groep	 1	 t/m	 4.	 Fijn	 dat	 zoveel

ouders	zich	hebben	opgegeven	om	te	helpen!

09.15	 uur:	 Speurtocht	 door	 Zierikzee	 voor	 groep	 5	 t/m	 8.

Daarvoor	is	nog	volop	hulp	nodig,	slechts	één	ouder	heeft	zich	opgegeven...

11.00	–	11.15	uur:	Pauzemoment	

11.15	uur:	Vossenjacht,	door	de	wijk,	ook	hier	is	nog	begeleiding	voor	nodig.

12.00-12.15	uur:	Klaarmaken	voor	het	open	podium.	

12.15	uur:	Open	podium,	de	kleutergroep	verzorgt	het	eerste	optreden	Daarna	allerlei	optredens

en	 ondertussen	 op	 het	 plein	 activiteiten	 zoals	 schminken,	 tattoos,	 knutselen,	 armbandjes

maken.	De	ouders	van	de	leerlingen	van	groep	1	-	4	mogen	met	hun	kinderen	meelopen	op	het

plein.	Alle	ouders	zijn	welkom!!	Er	zijn	hapjes	en	drankjes!

13.55	uur:	Afsluiting	van	het	feest,	kinderen	en	ouders	mogen	naar	huis.

14.00	 uur:	 Ouders,	 die	 niet	 op	 het	 feest	 aanwezig	 konden	 zijn	 en	 Radar	 collega’s	 worden

uitgenodigd	om	afscheid	te	komen	nemen	van	de	afscheidnemende	leerkrachten.

Afscheid	groep	8
Volgende	week	dinsdag,	2	 juli	wordt	de	afscheidsavond	voor

groep	8	gehouden.	Om	19	uur	verwelkomen	we	de	ouders	van

de	leerlingen	van	groep	7	&	8	waarna	de	musical	zal	worden

opgevoerd.

Hierna	is	er	een	korte	pauze	met	een	hapje	en	een	drankje.	

Daarna	 is	het	voor	de	 leerlingen	van	groep	7	en	hun	ouders

tijd	om	naar	huis	te	gaan	.Dan	volgt	het	officiële	afscheid	van

de	leerlingen	van	groep	8.	We	hopen	op	een	mooie	avond	met	elkaar!

Afscheid
Wat	is	het	gek	om	nog	zo	vol	in	de	school	en	haar	ontwikkeling

bezig	te	zijn	en	tegelijkertijd	te	beseffen	dat	voor	mij	het	einde

er	ook	bijna	is.

Nog	maar	 3	 dagen	 Jan	Wouter	 en	 dan	 is	 het	 klaar.	 Precies

vandaag	ben	ik	100	dagen	werkzaam	op	de	Jan	Wouter.	Als	ik

bedenk	wat	ik	in	die	100	dagen	heb	geleerd,	heb	gedaan,	heb

besproken,	 heb	 ervaren	 en	 heb	 gevoeld	 waren	 het	 100

bijzondere	 dagen.	 Dagen	 vol	 gesprekken,	 overleggen,

opruimen,	aanpakken,	doorzetten	en	uitvoeren.	Ik	ben	heel	blij

dat	ik	u	en	vooral	alle	leuke,	bijzondere	leerlingen	van	de	Jan

Wouter	 heb	 mogen	 leren	 kennen.	 Misschien	 zien	 we	 elkaar

donderdag	of	de	komende	weken	nog.	Liefs,	Cindy

Moestuin
Hebt	u	onze	prachtige	moestuin	al	gezien?	Afwisselend	zon

en	regen	zorgen	voor	een	goede	oogst!

Welke	(groot)ouder	zou	in	de	zomervakantie	op	onze	tuin

willen	letten?	U	mag	dan	van	de	vruchten	plukken!	het	zou

jammer	zijn	wanneer	alles	verdroogt....

Graag	even	melden	deze	of	volgende	week!
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Activiteitenagenda
27-06:	Schoolfeest!	Kinderen	mogen	om	9.00	uur	op	school	komen

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

28-06:	Groep	1	&	2	vrij

02-07:	Musical	groep	7	&	8	en	afscheid	groep	8

03-07:	Groep	8	komt	om	10	uur	op	school	en	wordt	om	12	uur	'de	deur	uitgezet'

04-07:	Even	snuffelen	in	de	nieuwe	groep....

05-07:	Laatste	schooldag,	om	14	uur	begint	de	zomervakantie!

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	 26:	 Izebel,	 de	 vrouw	 van	 Achab,	 staat	 Elia	 naar	 het	 leven.	 Hij	 vlucht	 en	 komt	 terecht

onder	een	bremstruik,	waar	hij	God	vraagt	om	een	eind	aan	zijn	 leven	te	maken.	Na	een	reis

van	veertig	dagen	komt	Elia	bij	de	Horeb,	waar	hij	de	Eeuwige	ontmoet.	Elia	is	niet	alleen.

Week	27:	Koning	Achab	heeft	bijna	alles,	maar	wil	toch	nog	meer.	Door	een	list	van	Izebel	krijgt

hij	de	wijngaard	van	Nabot	te	pakken,	maar	Elia	spreekt	hem	namens	God	aan	op	zijn	gedrag.

Later	horen	we	dat	Elia's	opvolger	Elisa	dubbel	wil	delen	in	zijn	geest.	Wil	hij	nog	meer?

Afscheid	juffen	en	meester
Tijdens	het	schoolfeest,	donderdag	27	 juni,	wordt	u	 in	de	gelegenheid	gesteld	om	afscheid	 te

nemen	van	juf	Cora,	 juf	Marieke,	meester	Pieter,	 juf	Marloes	en	juf	Cindy,	Een	hele	aderlating

voor	 de	 Jan	 Wouter!	 Tussen	 12.15	 en	 14.00	 uur	 kunt	 u	 genoemde	 leerkrachten	 op	 het

schoolplein	 spreken.	 Ouders	 voor	 wie	 dit	 tijdens	 het	 schoolfeest	 niet	 lukt	 mogen	 na	 14	 uur

afscheid	nemen.

De	blijvende	leerkrachten	hebben	eerder	al	officieel	afscheid	genomen	van	hun	gewaardeerde

collega's.	We	wensen	hen	nogmaals	alle	goeds	toe	in	de	komende	periode.	Ga	met	God!

Waar	gaan	onze	leerlingen	heen?
Prins	Maurits	Middelharnis:	Lieke	en	Muriël

RGO	Middelharnis:	Casper

Pontes	Pieter	Zeeman	Zierikzee:	Jesse,	Ferenc,	Stefano,	Ermiyas,	Amber,	Davy,	Leon,	Femke,

Indy,	Sharina	en	Sjors

Ostrea	Lyceum	Goes:	Ezra

Goes	Lyceum:	Marijn

We	wensen	alle	kinderen	een	fijne	vakantie	toe	en	daarna	een	prima	start	op	de	nieuwe	school!

Laatste	dag	groep	8!
Op	woensdag	3	juli	mogen	de	leerlingen	van	groep	8	opm	10	uur	op	school	komen.	Ze	mogen

de	 kinderen	 van	 de	 school	 trakteren	 om	 rond	 12	 uur	 zal	 er	 bij	 de	 kleuteringang	 defenitief

afscheid	 worden	 genomen.	 Ouders,	 grootouders	 en	 andere	 belangstellenden	 zijn	 hierbij	 van

harte	welkom!

Download	schoolgids

De	volgende	Leeswijzer	van	de	Jan	Wouter

verschijnt	na	de	zomervakantie
.

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.






