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WELKOM
Voor alle kinderen en ouders.
Iedereen van harte WELKOM in dit
nieuwe schooljaar.
We wensen jullie een heel fijn, gezellig,
leerzaam en super schooljaar toe!

Activiteitenagenda
28 augustus
Welkom op de eerste schooldag in het schooljaar 2017 - 2018
8 september Open monumentendag voor groep 7/8
13 september 18.30 uur Startdienst voor alle Radarscholen

Onze jarigen
12 aug
15 aug
23 aug

Euan Bakker
Eleni Milias
Jesse Hof

groep 6/7a
groep 1/2
groep 7b/8

Van harte gefeliciteerd. We hopen dat jullie een mooie
verjaardag hebben gehad.

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.
Deze week horen we over Daniël. Zijn geloof maakt hem tot wie hij is. Als koning
Belsassar ontdekt wat het geloof van Daniël kan betekenen, geeft hij hem een hoge
positie. Maar later, als koning Darius aan de macht is, blijkt dat het geloof Daniël ook
moeilijkheden kan opleveren. Toch blijft Daniël in al die omstandigheden dezelfde
persoon.

Even voorstellen …
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Even voorstellen …
Mijn naam is Wim Kostense, geboren in Renesse en
momenteel woon ik samen met mijn vrouw in Bruinisse. Voor
mijn onderwijsloopbaan bezoeken we Barendrecht, waar ik in
1970 onderwijzer werd op de Hoeksteen. In de periode 1976 –
2008 werkte ik als directeur op de Ark. Daarna kreeg ik een
bovenschoolse functie en ging met 11 scholen op zoek naar concrete toepassingen ten aanzien
van passend onderwijs. In die periode bedachten we de Raket, een bovenschoolse voorziening
voor hoogbegaafde leerlingen in Barendrecht. Van 2008 tot 2012 werkte ik ook drie dagen in de
week als onderwijsbegeleider op 40 scholen in Nederland.
In 2013 begon ik een eigen bedrijfje in het kader van onderwijsbegeleiding, coaching van
directeuren en leerkrachten, projecten voor hoogbegaafden en interimwerk. Vorig cursusjaar
mocht ik vier maanden helpen op Onder de Wieken, hetgeen mij heel goed bevallen is. Ik hoop
de komende periode met veel plezier op de Jan Wouter te mogen werken en samen met
collega’s en ouders bij te dragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze kinderen.

Verbouwing
In de zomervakantie vindt er in de school een verbouwing plaats. Alle schuifwanden bij de
lokalen worden er uit gehaald en hiervoor in de plaats komen wanden met een deur.
We hopen dat dit na de vakantie zoveel mogelijk is afgerond. Meneer Cor zal na de vakantie
nog wat afrondende werkzaamheden er aan verrichten...............

Schoolprofiel Jan Wouter
U heeft het al gelezen: één van mijn belangrijkste opdrachten in de komende periode is werken
aan het imago/profiel van de school. Het profiel van de school gaat over de volgende vragen:
Ø Wat heeft Jan Wouter te bieden aan kinderen en ouders?
Ø Waarin onderscheidt Jan Wouter zich van andere scholen in de buurt?
Ø Wat zijn de sterke punten van Jan Wouter?
Ø Wat betekenen kinderen en ouders voor ons?
Ø Wat beloven we ouders en kinderen?
Ø Waar staan we voor en gaan we voor?
Het zijn belangrijke vragen waarop we een helder antwoord willen geven. In de komende tijd
brengen we alle verzamelde informatie in beeld.

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen voor de kinderen van groep 5 en 6 begint op 1 september aanstaande.

Ons volgende schoolnieuws verschijnt op 11
september 2017
.

