LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Leeswijzer 1, 26 augustus 2019
Beste ouders / verzorgers,
De eerste schoolweek zit er
alweer op. Het was best
even spannend. Sommige
kinderen mochten voor het
eerst naar school en vier nieuwe teamleden
startten hun eerste schooldag. Maar ook
voor de kinderen die al vertrouwd zijn met
de Jan Wouter was het weer even wennen:
een nieuwe juf of meester, een nieuwe
stamgroep, werken in bouwen. Ook de
lokalen zagen er ineens anders uit.
Maar de kop is er af. We hebben de
afgelopen week veel geïnvesteerd in
groepsvorming, want een goede start is heel
belangrijk voor de rest van het schooljaar.
Klassenbouwers, teambouwers en energizers werden ingezet, om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden. We gaan
hier de komende weken nog mee door,
zodat de basis voor sociale vorming,
veiligheid en plezier, goed is gelegd.
Natuurlijk zijn we ook weer begonnen met
de gewone lessen: rekenen, taal, lezen, etc.
Tijdens de informatieavond hoort u hoe een
dag in de bouw eruit ziet. Zodat u een beetje
een beeld kunt vormen.
In deze Leeswijzer zullen de nieuwe
teamleden zich aan uw voorstellen.
Verder leest u informatie over o.a. de
informatieavond en de startdienst.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het team van de Jan Wouter

Activiteitenagenda
Di. 27-08: Informatieavond in onderbouw (18.30u), middenbouw (19.10u) en bovenbouw, (19.50u)
Do. 29-08: Koffiemoment ouders, 8.30 - 9.00 uur
Ma. 02-09 t/m vrij. 06-09: Ouder - kindgesprekken
Wo. 04-09: Startdienst Radar, 18.30 uur
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Di. 27-08: Informatieavond in onderbouw (18.30u), middenbouw (19.10u) en bovenbouw, (19.50u)
Do. 29-08: Koffiemoment ouders, 8.30 - 9.00 uur
Ma. 02-09 t/m vrij. 06-09: Ouder - kindgesprekken
Wo. 04-09: Startdienst Radar, 18.30 uur
Vrij. 06-09: Juf Hanneke vrij, juf Esmeralda werkt in de middenbouw
Wo. 11-09: Schoolfotograaf
Di. 17-09: Themabezoek inspectie: Didactisch Handelen
Wo. 25-09: Studiemiddag schoolteam, 14.30 - 16.30 uur
Wo. 25-09: Bijeenkomst OR - MR en schoolteam: 17.00 - 19.00 uur
Vrij. 27-09: Juf Hanneke vrij, juf Esmeralda werkt in de middenbouw
Di. 01-10: Nieuwe directeur, juf Esther, start op de JWvdD!
Wo. 02-10: Start kinderboekenweek
Vrij. 04-10: Dierendag, knuffel mag mee naar school!
Za. 05-10: Dag van de leraar
Ma. 07-10 t/m vrij. 11-10: Week van de opvoeding Schouwen- Duiveland

Thema schooljaar 2019-2020 Samen Bouwen
De eerste dag van het schooljaar hebben we met elkaar
geopend in de hal van de school. Het thema van dit schooljaar
is 'Samen bouwen' wat mooi past bij onze slogan 'Samen
bouwen aan eigen wijsheid'.
We hebben met elkaar vijf steentjes gelegd die symbool staan
voor onze kernwaarden: samen, zorgzaam, vertrouwen,
kansrijk en plezier.
Daarna kregen alle kinderen, ouders en leerkrachten een
legosteentje. Dit steentje staat symbool voor 'jouw bijdrage'.
Welk steentje draag jij bij om er met elkaar een fijn een leerzaam schooljaar van te maken?
Al deze steentjes samen vormen een mooi bouwwerk met een stevig fundament ,onze
kernwaarden. We zorgen dat het bouwwerk een mooi plekje krijgt in de school.

Informatieavond per bouw
Dinsdag 27 augustus bent u van harte uitgenodigd voor de informatieavond. In iedere bouw
wordt u geïnformeerd over de belangrijkste zaken in de betreffende bouw. Daarnaast heeft u de
gelegenheid vragen te stellen.
Hieronder nog een keer de tijden:
Onderbouw: 18.30-19.00 uur
Middenbouw. 19.10-19.40 uur
Bovenbouw: 19.50-20.20 uur
Wij hopen u allen te ontmoeten.

Ouderhulp
Vorige week maandag ontving u van ons de ouder-hulplijst.
Op deze lijst kunt u aangeven bij welke activiteiten u dit
schooljaar wil helpen.
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Vorige week maandag ontving u van ons de ouder-hulplijst.
Op deze lijst kunt u aangeven bij welke activiteiten u dit
schooljaar wil helpen.
Uw hulp is hard nodig om er voor de kinderen een mooi
schooljaar van te maken. Mocht u ons ergens nog ergens mee
van dienst kunnen zijn, wat u niet terug kunt vinden op de lijst
staat, dan horen we dat natuurlijk ook graag.
Wilt u de ingevulde lijst voor 1 september op school in leveren. Dat mag bij de groepsleerkracht
of bij meester Henk. Nogmaals, alle hulp is welkom!

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 34: Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal
krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God
mensen niet alleen laat in hun verdriet.
Week 35: Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn
pantser drtaagt hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing,
maar dit loopt anders dan verwacht.

Onze jarigen
Enkele kinderen zijn in de vakantie jarig geweest. We hopen
dat ze een fijne verjaardag mochten beleven! En voor
degenen die binnenkort jarig zijn: alvast van harte gefeliciteerd
en een heel fijne dag!
17-07: Rik, onderbouw, 4 jaar
30-07: Ilse, onderbouw, 4 jaar
05-08: Yelina, bovenbouw, 10 jaar
09-08: Daley, middenbouw, 6 jaar
13-08: Julian, middenbouw, 6 jaar
15-08: Eleni, middenbouw, 8 jaar
17-08: Mitch, middenbouw, 6 jaar
30-08: Danique, bovenbouw, 10 jaar
30-08: Bemnet, onderbouw, 5 jaar
01-09: Marvin, bovenbouw, 9 jaar
01-09: Luciano, middanbouw, 7 jaar
02-09: Sil, middenbouw, 8 jaar
11-09: juf Esther
12-09: Thijmen, middenbouw, 8 jaar
15-09: Nova, bovenbouw, 12 jaar
21-09: Maudy, middenbouw, 6 jaar
21-09: Davey, onderbouw, 6 jaar
24-09: Tirzah, middenbouw, 6 jaar
25-09: Glenn, bovenbouw, 11 jaar
26-09: Jolijne, middenbouw, 8 jaar
02-10: Leon, bovenbouw, 11 jaar
03-10: Fayenne, onderbouw, 5 jaar
04-10: Demy, middenbouw, 8 jaar
05-10: Lieke, bovenbouw, 11 jaar

Welkom op school
Nieuwe gezichten op de eerste dag na de heerlijke
zomervakantie! Een heel hartelijk welkom voor Vera Kleemans
(bovenbouw) en voor Ilse Lievense en Rik Viergever in de
onderbouw.
We hopen dat jullie een mooie een leerzame tijd mogen
hebben op onze Jan Wouter van den Doelschool!

Even voorstellen....
Hallo iedereen! Ik ben Emmelie Smalheer, 21 jaar en woon in
Kerkwerve. Misschien kennen jullie mij nog wel een beetje van
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Even voorstellen....
Hallo iedereen! Ik ben Emmelie Smalheer, 21 jaar en woon in
Kerkwerve. Misschien kennen jullie mij nog wel een beetje van
mijn stage in groep 6, 7 en 8, nu alweer 2 jaar geleden. Ik had
het toen zó naar mijn zin op de Jan Wouter dat het me heel
leuk leek om terug te komen. En dat kon! Na mijn opleiding en
LIO (eindstage van de pabo) in Gouda mag ik écht als juf aan
de slag hier op school. En dan gelijk met een hele nieuwe
uitdaging in de bovenbouw, samen met juf Tamara en meester
Alois! Op dinsdag tot en met vrijdag ben ik in de bovenbouw te
vinden. Op maandag ben ik invaller, dus zal ik misschien ook
af en toe nog op school te vinden zijn. Ik heb er heel veel zin
in! Mochten er vragen zijn, kom gerust langs!
juf Emmelie

Even voorstellen....
Hallo mensen, mijn naam is Alois de Munck. Ik ben nog maar
52 jaar en woon in Goes. Ik ben al eerder op de Jan Wouter
werkzaam geweest. Sterker nog, ik mocht mijn carrière hier
beginnen in het schooljaar 2010/2011 in de bovenbouw. Ik ben
als gymleraar afgestudeerd, niet echt aan werk gekomen en
toen via een omweg als zij-instromer aan de Pabo gaan leren.
Afgelopen jaar heb ik mij verdiept in kindgericht onderwijs en
komend schooljaar gaan we in een plg hiermee verder. Vanuit
die achtergrond is mij gevraagd om op de Jan Wouter mee te
gaan doen om een nieuwe weg in te slaan. Ik vind dit allemaal
heel spannend en een grote uitdaging. Ik heb daarnaast ook
nog 2 dagen gymlessen te geven aan andere Radarscholen.
Op die manier verandert voor mij het weekritme enorm als u
begrijpt dat ik vorig jaar nog 5 dagen fulltime een eigen klas
had. Ik hoop dat ik snel veel mensen leer kennen en vice
versa. Schroom hiervoor niet mij aan te spreken. Vriendelijk groet, meester Alois.

Even voorstellen....
Beste mensen, mijn naam is Tamara Lagendijk. Ik ben 39 jaar
en woon in Zierikzee. Een bekend gezicht voor een aantal
mensen hier op school, omdat mijn dochter op de JW zat en
Aaron zit hier nog steeds in groep 8. Dat vinden we allebei
een beetje vreemd... Erg wennen dat mijn eigen kind in de
klas zit. Maar we hebben er allebei vertrouwen in dat het
prima zal gaan! Voorheen zat ik in de M.R. en wist al dat er
een onderwijsvernieuwing aan kwam. Een mooie gelegenheid
voor mij, toen er een vacature kwam, om een nieuw avontuur
aan te gaan op werkgebied. Ontzettend leuk om hier aan de
slag te mogen en kunnen gaan. Juf zijn is voor mij de mooiste
baan die er bestaat! Ik hoop u vaak te zien en te spreken in en
om de school om ervaringen, tops en tips uit te wisselen over
de school. U bent altijd van harte welkom!
Vriendelijke groet, juf Tamara
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Even voorstellen....
Mijn naam is Fleur Schults, ik ben 17 jaar oud en ik woon in
Zierikzee. Ik loop stage in groep 3,4,5 en ook loop ik stage bij
Kibeo, omdat ik een dubbele opleiding volg, genaamd: kind
professioneel. Dit is de opleiding pedagogisch medewerker en
onderwijsassistent in één. Ik volg deze opleiding voor het
tweede leerjaar op het Scalda te Goes.
Je zal mij zien op de maandag, dinsdag en woensdag op
school en bij de Kibeo. Ik vind de omgang met kinderen erg
leuk en ook heel interessant. Ik hoop dat ik hier veel mag gaan
leren en dat we er een leuk jaar van gaan maken. Heeft u nog
vragen voor mij kom dan gerust naar mij toe!
Groet! Juf Fleur

Even voorstellen....
Het schooljaar is weer begonnen!
Afgelopen dagen heb ik al een heleboel handen mogen
schudden en het deed me goed om kort kennis te maken met
de kinderen, ouders, opa's en oma's.
Vanaf 1 oktober ben ik benoemd als nieuwe directeur van
Radarschool Jan Wouter van den Doel. Ik moet u zeggen: "Ik
heb er zin in!" Een mooie uitdaging om na 15 jaar speciaal
basis-, en voortgezet onderwijs te starten met een nieuw
hoofdstuk op deze school. U gaat me ongetwijfeld zien of
spreken op de speelplaats, in de school of in de buurt. Ik vind
het belangrijk dat u weet wie ik ben zodat we elkaar in de
toekomst kunnen vinden.
Mijn naam is Esther van der Schee en ik ben in 37 jaar oud.
Ik ben geboren en getogen in Zierikzee. In 2003 ben ik gestart
als leerkracht op Basisschool "De Schouw" in Brouwershaven.
Na een periode daar werkzaam te zijn geweest ben ik begonnen op "de Ark" in Oude-Beijerland
en Middelharnis. Een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ook komend schooljaar zal ik
daar nog 2 dagen per week blijven werken.
Kindgericht onderwijs en kijken naar de mogelijkheden die kinderen individueel hebben heeft
altijd mijn voorkeur gehad en daar wil ik me dan ook voor inzetten op deze school. Daarnaast
zal ik samen met dit nieuwe en enthousiaste team op een betekenisvolle manier het onderwijs
vorm geven. Kijkend naar de talenten van de kinderen.
Samen maken we er een fantastische tijd van!

Gratis af te halen op school
De bouwlokalen zijn in de vakantie opnieuw ingericht. Tijdens
het herinrichten, is er heel veel mooi en bruikbaar materiaal
tevoorschijn gekomen, waar wij niets meer meedoen, maar
waar u wellicht heel blij van wordt. Daarom houden wij een
soort 'gratis af te halen' markt.
Tot aanstaande vrijdag staat er in de hal van de school een
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Gratis af te halen op school
De bouwlokalen zijn in de vakantie opnieuw ingericht. Tijdens
het herinrichten, is er heel veel mooi en bruikbaar materiaal
tevoorschijn gekomen, waar wij niets meer meedoen, maar
waar u wellicht heel blij van wordt. Daarom houden wij een
soort 'gratis af te halen' markt.
Tot aanstaande vrijdag staat er in de hal van de school een
aantal tafels met materialen die u zo mee kunt nemen.
Uiteraard mag u een kleine bijdrage geven, waar we
bijvoorbeeld weer nieuwe boeken of spellen voor kunnen
kopen voor de school. Morgenavond, tijdens de informatieavond, bent u van harte welkom om
nog even te komen snuffelen.
Daarnaast willen we vragen of er ouders zijn die na woensdag met een kar naar de
milieustraat kunnen rijden. U kunt dit doorgeven aan Esther of Leonie

Moestuin
In de zomervakantie zijn de moeder van Stefano en de ouders
van Nova, Finn en Zaray druk bezig geweest met de
verzorging van de moestuin. Heel hartelijk dank daarvoor!
Het zou fijn zijn wanneer in het komende schooljaar
assistentie wordt verleend door een ouder of grootouder. Wie
heeft hier belangstelling voor?

Privacyverklaring (AVG)
Morgen ontvangt u van uw kind de privacy-verklaring waarop u wel of geen toestemming kunt
geven voor bepaalde privacy-gevoelige gegevens. Denk hierbij aan het plaatsen van foto's op
onze Facebookpagina, Parro, Website, etc.
Wilt u de verklaring voor aanstaande vrijdag invullen en inleveren bij de groepsleerkracht.
Alvast bedankt.

Startdienst Radar 04-09-2019
Een nieuw schooljaar is reuze spannend maar ook gaaf en
misschien wel een beetje eng. Meer hierover in de Startdienst
van Radar op woensdagavond 4 september a.s. in de
Bethlehemkerk te Scharendijke. De plaatselijke predikante,
mevrouw ds. Boersma zal deze dienst leiden. We starten om
half 7. De dienst zal ongeveer een half uur duren. De kerk is
open op 18.15 uur. GROOT en klein zijn hartelijk welkom!
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor War Child.
poster radarscholen startdienst 4 september 2019.pdf
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