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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen
Activiteiten
dinsdag 5 september
donderdag 7 september
donderdag 7 september
woensdag 13 september
woensdag 13 september
donderdag 14 september
donderdag 14 september
woensdag 27 september
woensdag 4 oktober

Informatieavond groep 7/8, 19.30-21.15 uur
Informatieavond groep 3/4, 19.00-20.30 uur
Informatieavond groep 4/5, 20.15-21.30 uur
Smaakles Pierre Wind, groep 7/8, Middelburg
(fiets meenemen; terug op school rond 12.30 uur)
Informatieavond groep 5/6, 19.30-20.20 uur
Informatieavond groep 1, 19.00-19.45 uur
Informatieavond groep 2, 19.45-20.30 uur
Start Kinderpostzegelactie groep 7/8
Grote Boekendag/start Kinderboekenweek;
ons thema: ‘Bibbers in je benen’

Website
Misschien hebt u het al gemerkt: de website van De Lonneboot wordt vernieuwd. De basis is
er. Komende tijd wordt er meer invulling aan gegeven. De site is nu samen met die van de
andere Archipelscholen één geheel. Voor de vakantie is er een fotograaf op school geweest
om wat foto’s te maken van de school in bedrijf. Een aantal prachtige foto’s is al op de site
geplaatst. Wij hebben in onze administratie opgenomen of u toestemming hebt gegeven voor
publicatie van foto’s. Mocht u daar nu anders over zijn gaan denken dan horen we dat graag.
Conciërge
Door een herschikking van onderwijsondersteunend personeel bij Archipel Scholen werkt
vanaf dit schooljaar Saskia Briggs bij ons als conciërge. Zij is er iedere maandag. Saskia: van
harte welkom!
Zomerfeest
De eindopbrengst van het Zomerfeest is uiteindelijk € 3155,-. Samen met de leden van de
Ouderraad zijn we erg blij met dit mooie bedrag! De Ouderraad gaat zich bezighouden met de
besteding: een nieuw duikelrek voor het schoolplein.
Ouderraad/Activiteitencommissie
Honorata Poletek heeft aangegeven als Ouderraadslid te stoppen. We zijn erg blij voor wat ze
voor de school heeft gedaan! Er ontstaat hierdoor een vacature. Als u belangstelling hebt
horen we dat graag. De Ouderraad is de activiteitencommissie van de school: zij helpen bij
alle feesten: van Sinterklaas tot nieuwjaarsontbijt en Zomerfeest.
Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. We hebben aan het landelijke thema onze
eigen draai gegeven: ‘Bibbers in je benen…’. We hebben het over verhalen die spannend zijn
of juist niet, over fictie en werkelijkheid, over dingen die je eng vindt en die je geruststellen. We
koppelen de Kinderboekenweek niet meer aan een tentoonstelling zodat we meer tijd hebben
om lezen en boeken centraal te stellen. In het voorjaar is nog wel een project met een
tentoonstellingsavond.

Hartelijke groet,
het schoolteam

