LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Leeswijzer 2, 8 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers
Voor u ligt de nieuwe Leeswijzer. Aan het
eind van deze week is het herfstvakantie.
Dat houdt in dat we de eerste acht
schoolweken alweer achter ons hebben
liggen. Weken waarin de kinderen hard
hebben gewerkt, maar waarin ze ook leuke
dingen hebben gedaan. Zo namen we
afscheid van juf Nazaket, openden we de
kinderboekenweek en heeft de bovenbouw
hard zijn best gedaan om zoveel mogelijk
kinderpostzegels te verkopen. Over al deze
activiteiten en over de komende activiteiten
kunt u lezen in deze Leeswijzer.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het team van de Jan Wouter

Activiteitenagenda
10-10: Kinderboekenmiddag
14-10 t/m 18-10: Herfstvakantie
21-10: Studiedag Radar, vrije dag!
22-10: Kriebelcontrole, 8.30 uur
23-10: Keet in de kerk
25-10: Juf Hanneke vrij, juf Ingrid werkt in de middenbouw
28-10: Eerste schaakles op school, 14.15 - 15.00 uur
31-10: Doe-es groep 7 & 8, 08.30 - 15.00 uur
06-11: Dankdag, schoolontbijt

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 41: Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op
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Kind op maandag is bij ons op school de methode voor het godsdienstonderwijs. Aan de hand
van deze methode vertellen we onze bijbelverhalen aan de kinderen.
Week 41: Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op
reis naar een toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en
zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land
dat hem het mooist lijkt.
Week 43: God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven
geloven in die belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren
van zijn belofte? Of moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat Hij
zegt. Sara en Abram krijgen een kind.

Kinderboekenweek "Reis mee"?
Vanaf 2 oktober tot aan de herfstvakantie staat in het teken van de kinderboekenweek. Het
thema van dit jaar is: Reis mee. Een mooie gelegenheid om met elkaar na te denken over
voertuigen en vervoer. Woensdag werd de kinderboekenweek op een feestelijke manier
geopend op het plein met het dansen van de kinderboekenweekdans.
Maandag stonden er een caravan, een oude brandweerwagen en de keet van de gemeente op
het plein. Wat een leuke plek om in voor te lezen. Dat werd dan ook enthousiast gedaan.
Ook in de klassen zelf is er extra ruimte voor lezen deze week. Er wordt iedere ochtend
voorgelezen door een juf uit een andere groep. Zo kon het dus zijn dat u maandagochtend juf
Chanou en juf Matty in de onderbouw zag zitten. Meester Aloïs en juf Ingrid in de middenbouw
en juf Esmeralda en meester Henk in de bovenbouw.
Ook voor de komende week staan er nog leuke activeiten op de planning. Een
voorleeswedstrijd, voorlezen, vossenjacht, boekenruilbeurs enz.
We hopen dat onze kinderen er veel plezier aan beleven!

Onze jarigen
09-10: Nikki, middenbouw, 7 jaar
11-10: Vera, onderbouw, 5 jaar
17-10: Vince, bovenbouw, 11 jaar
25-10: Ziza, middenbouw, 6 jaar
01-11: Benthe, middenbouw, 6 jaar
03-11: Kaylie, middenbouw, 8 jaar
Fijne verjaardag toegewenst en alle goeds voor het jaar dat
komt!

Afscheid juf Nazaket
Wat een gezellige dag hebben we gehad op donderdag 29
augustus bij het afscheid van juf Nazaket. Na 8 jaar op de Jan
Wouter gaat de juf aan het werk bij Kibeo.
In de ochtend kwam er allerlei lekkers mee naar school met de
kinderen. Tussen de middag hebben we er een heerlijk buffet
van gemaakt. Er was zoveel lekkers dat de boterhammetjes
zo weer mee terug naar huis gingen. Aan het eind van de dag
kreeg de juf nog een mooi dienblad met een foto van de groep
en een grote bos bloemen.
Juf Nazaket, bedankt voor alles en wij wensen u heel veel
succes bij Kibeo!

Geboren
Op donderdag 5 september heeft Stewie uit de middenbouw
een broertje gekregen: Tyson
We feliciteren hem en zijn familie van harte met de geboorte
van zoon en broertje!
Vera uit de onderbouw kreeg ook een broertje: Tys. Ook haar
en haar familie willen we van harte gelukwensen!
Op woensdag 2 oktober zag Liam het levenslicht, een broertje voor Rafi uit de bovenbouw. Van
harte gefeliciteerd!

Welkom op school!
We mochten twee nieuwe leerlingen begroeten: Bradley en
Vince de Vos. Bradley heeft plaatsgenomen in de onderbouw,
zijn grote broer in de bovenbouw. Welkom!!
We hopen dat ze een fijne tijd bij ons op school zullen
hebben!

Diploma voor juf Emmelie
Op woensdag 18 september mocht juf Emmelie haar diploma
in ontvangst nemen.
We willen de juf van harte feliciteren nu ze een drukke periode
van studie officieel af mocht sluiten.

Bijeenkomst OR, MR, schoolteam
Enkele weken geleden kwamen de ouders van de Ouderraad,
de Medezeggenschapsraad en het schoolteam bij elkaar. We
maakten nader kennis met elkaar en spraken verwachtingen
uit naar elkaar. Het was een goede samenkomst die werd
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Iedereen had wat
lekkers meegebracht en alles smaakte verrukkelijk!

Ben jij ons nieuwe MR-lid?
Voor de Medezeggenschapsraad van onze school zijn wij nog op zoek naar een nieuw lid.
Ben jij enthousiast en betrokken en denk je graag mee over het beleid van onze school? Meld je
dan bij ons aan.
Wil je eerst meer informatie? Dat kan! Loop gerust even bij ons binnen!
We vergaderen vier tot zes keer per jaar.

juf Hanneke Hersman (Middenbouw), juf Esmeralda Deurwaarder (Onderbouw), Bianca Dumay
(moeder van Olaf en Benthe)

Leerlingenraad
Hallo, beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Jan
Wouter van den Doelschool. Wij zijn dit jaar de
leerlingenraad. Wij hebben met juf Leonie overlegd en we
hebben thema's van dit jaar al bedacht.
De thema's zijn:
- Beter zorgen voor het klimaat
- Beter zorgen voor de spullen van elkaar/school
- Wees aardig voor elkaar
- Gezamenlijk afsluiten
- Betere toestellen op het plein
- Na schooltijd hekken dicht en niemand op het plein.
Senna Rossen
Nahom Simon Tesfamariam
Froukje Bouwman
Niels Sebregts
Met vriendelijke groet
de leerlingenraad

Kinderpostzegels
In de afgelopen tien dagen zijn de leerlingen uit groep 7 & 8
bezig geweest om artikelen aan de man/vrouw te brengen
voor de zogenaamde Kinderpostzegelactie. Afgelopen vrijdag
konden alle bestelformulieren al op de postbus, iedereen heeft
alles op tijd ingeleverd. Een eerste telling leerde dat er voor
ruim € 3800,-- is verkocht. Fantastisch!! Heel veel dank
jongens en meisjes!! En dank aan iedereen die aan dit mooie
bedrag heeft bijgedragen door iets te bestellen!

Fietsenkeuring
Gisteren zijn de fietsen van de leerlingen van groep 5 - 8
gekeurd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland,
afdeling Schouwen-Duiveland. De meeste fietsen zijn prima in
orde, fijn!

Spelenderwijs leren bij
peutergroep Kibeo Jan Wouter
Je peuter (2 en 3 jaar) is van harte welkom op onze
peutergroep. Kom dansen en zingen op muziek, spelen in de
poppenhoek, treinen bouwen of lekker buitenspelen met de
kleuters. Onderwijs en opvang onder één dak, handig voor jou
en vertrouwd voor je kind. We hebben een goede
samenwerking met de school en overleggen veel met de leerkrachten. Ook doen we vaak
activiteiten met de kinderen van groep 1, zo leert je kindje de kleuterjuf en eventueel
toekomstige klasgenootjes kennen. We hebben nog genoeg plaats voor nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes. Kom jij gratis twee dagdelen meespelen? Maak een afspraak via
klantrelatie@kibeo.nl

Studiedag 21-10-2019
Op maandag na de herfstvakantie hebben de kinderen een
extra dag vrij. Dat geldt niet voor de leerkrachten, die moeten
hard studeren die dag!

Schaken
Op maandag 28 oktober komt de heer Fokko Baakman op
school voor de eerste schaakles dit schooljaar. Hij komt van
14.15 - 15.00 uur. Hij geeft om de veertien dagen les. Op de
andere maandagen mogen de kinderen na schooltijd schaken,
ze kunnen dit zelfstandig met Chessity. Mooie en sportieve
uren toegewenst!

Doe-es groep 7 & 8
Op donderdag 31 oktober gaan de leerlingen van de groep 7
& 8 een dag op stap. 's Morgens wordt een bezoek gebracht
aan Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor.
Daarna gaan we naar het Brusea in Bruinisse. We worden om
half 9 opgehaald met de bus en hopen rond 15 uur terug te
zijn. Geeft u uw kind drinken en een lunchpakketje mee? Het zou fijn zijn wanneer vier ouders
met ons mee willen om de leerlingen te begeleiden. Wilt u dit laten weten aan de leerkrachten
van de bovenbouw of aan meester Henk?

Schoolfruit
Vanaf week 46 krijgen de kinderen drie keer in de week
schoolfruit, lekker en gezond!
We starten in de week van 10 november aanstaande.

Download schoolgids
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De volgende Leeswijzer van de Jan Wouter
verschijnt op 4 november 2019
.

Facebook

Website

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.

