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Activiteiten
donderdag 23 augustus
vrijdag 24 augustus
vrijdag 31 augustus
maandag 3 september
dinsdag 4 september
woensdag 5 september

donderdag 6 september
vrijdag 7 september
woensdag 12 september
vrijdag 14 september
maandag 17 september
dinsdag 18 september
woensdag 19 september
vrijdag 21 september
woensdag 26 september
vrijdag 28 september

-Eerste schooldag, Nieuwjaarsinloop 8.30-9.00 uur
-De eerste muzieklessen met meester Sjef
Geen Keek op de Week
KodW groep 1-2, 5 en 6-7, CVO 345 en AVO 678,
11.20-1200 uur
Informatieavond groep 1-2, 19.00-20.00
Informatieavond groep 2-3 en 3-4
(19.00 uur: groep 2b; 19.30 - 20.0: groep 2b/3a; 20.00
uur: groep 3a en 3b; 20.4 uur einde)
Informatieavond groep 6, groep 7 en groep 8
(19.00 uur: groep 6; 19.45 uur:groep 7a en 7b; 20.30 uur:
groep 8 en belangstellende ouders van groep 7 over de
keuze voor het Voortgezet Onderwijs; einde 21.30 uur)
Columbus groep 3-4, 5 en 7-8
KodW groep 2-3, 3-4 en 7-8, CVO 345 en AVO 678
Stakingsdag; school gesloten
KodW groep 1-2, 3-4 en 7-8, CVO 678 en AVO 12
Columbus groep 2-3, 6-7 en 1-2
Informatieavond groep 5; 19.00-20.00 uur
Feestelijke opening 8.30 uur
-Keep it Clean Day: aandacht voor (zwerf)afval
-KodW groep 2-3, 6-7 en 7-8, CVO 678 en AVO 345
-Start Kinderpostzegelactie groep 7 en groep 8
-Kangoeroedag groep 1 en groep 2 (korfbal, informatie
volgt nog)
KodW groep 2-3, 5 en 6-7, CVO 12 en AVO 678

Kijk hier voor de Agenda op onze website

Schooltijden
Graag herinneren wij u aan de wijziging van de schooltijden. De school eindigt
voortaan om 15.05 uur i.p.v. om 15.00 uur en op woensdagochtend eindigt de
school om 12.05 uur.

Een nieuw jaar, een nieuw gebouw
Ook in de vakantie is hard gewerkt om de verbouwing klaar te hebben voor de start
van het nieuwe jaar. Dat is voor een groot deel gelukt. Er is een heel groot gebouw
ontstaan met veel ruimte om te leren en te spelen. We zijn erg blij dat de
Gemeente en ons bestuur zo veel investeren in De Lonneboot! Een groep ouders
heeft afgelopen week de handen flink uit de mouwen gestoken om ons te helpen.
Deze week wordt er nog hard gewerkt aan inbouwkasten. Binnenkort volgt nog de
inrichting van de hal met onder andere een vast podium.
De BSO verhuist binnenkort naar het voormalige lokaal van groep 1. Dat is vanaf nu
BSO en handvaardigheidsruimte.
Noteert u alvast de datum van de officiële opening: 19 september om 8.30 uur.
De hoofdingang aan de Van Akenstraat blijft de ingang voor de kinderen van groep
3a, 3b-4, 5, 6-7a en 7b-8. Op het voormalige plein van de Peutergroep is een
nieuwe ingang voor groep 1 en 2. De kinderen van groep 3a lopen dus door de hal
en bibliotheek naar het lokaal van groep 2-3.
De kapstokken voor de verschillende groepen zijn op de volgende plaatsen: groep 1
en 2 in de gang bij de nieuwe onderbouw ingang, groep 3a-3b en 4 in de gang bij de
BSO (voormalige groep 1), groep 5 aan de wand tegen de Speelzaal, groep 6-7 en
groep 7-8 aan de wand van hun lokaal.
De fietsen kunnen weer bij de fietsbeugels gezet worden.
We willen àlle ouders die hun kinderen komen ophalen vragen om te wachten op
het grote plein aan de voorkant van de school. De kinderen van groep 1-2 en 2-3
komen met de leerkracht samen daarheen aan het eind van de schooltijden.
Hiermee voorkomen we onoverzichtelijke situaties.
Donderdag bent u tussen 8.30 en 9.00 uur van harte welkom om een kijkje te
nemen in de klas van uw kind en het vernieuwde gebouw. U kunt dan ook aangeven
of er manieren zijn waarop u de school wilt ondersteunen (hulpouder Columbus,
Ontdekkasteel, begeleider excursies, gastles, kleine reparaties/onderhoud etc).

De nieuwe ingang voor groep 1 en groep 2

Lonnelunch
De Lonnelunch heeft een nieuw mailadres: lonnelunch@archipelscholen.nl. Het
oude mailadres (lonnelunch@zeelandnet.nl) komt te vervallen.
De Lonnelunch is nog op zoek naar medewerkers/hulpouders. Mensen die
structureel of incidenteel willen helpen. Aanmelden kan via het nieuwe mailadres.
Hulpouders ontvangen per keer een vrijwilligersvergoeding van €6,75 en betalen op
die dag niet voor hun eigen kind(eren).

Staking
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar konden we u al melden dat de
stakingsbereidheid onder de leerkrachten groot is. Iedere leerkracht besluit
persoonlijk of zij/hij zich aansluit bij de stakingsacties. Dit is geen
schoolbesluit. Alle leerkrachten op De Lonneboot nemen deel aan de staking.
Dit betekent dat de school op woensdag 12 september gesloten is.
Neemt u tijdig contact op met BSO Kajuit voor eventuele opvang?

Persoonsgegevens
Sinds mei is de nieuwe privacywetgeving van toepassing. Hiervoor ontvangt u deze
week op papier een formulier. We ontvangen dat graag voor eind september
ingevuld retour. U kunt het ook printen (bijlage).

Schoolgids
U ontvangt hierbij ook onze Schoolgids 2018-2019 en het jaarlijkse Katern bij de
Schoolgids. De Schoolgids is bedoeld voor de ouders en toekomstige ouders van
onze school. In de Schoolgids en het bijbehorende Katern vindt u praktische
informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.
Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin
hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden, waarin we ons onderscheiden van
andere basisscholen en wat u van ons mag verwachten.

Activiteitencommissie/Ouderraad
Ook dit jaar zet de Ouderraad zich weer in voor de feestelijke activiteiten. U
ontvangt binnenkort weer de oproep voor de ouderbijdrage.
Nanda van Zunderen heeft aangegeven te stoppen als lid van de Ouderraad. Nanda:
bedankt voor alle jaren dat je je op deze manier hebt ingezet voor de kinderen en
de school! Juliëtte den Teuling (moeder van Lenthe uit groep 2) volgt Nanda op.
Juliëtte: van harte welkom!
Ook Hanneke Heetesonne heeft aangegeven te stoppen. Hanneke is met ingang van
dit schooljaar administratief medewerker op De Lonneboot en de Frans
Naereboutschool. Hanneke: dank je wel voor je inzet afgelopen jaren!
Daarmee is er een vacature voor een nieuw lid. Wilt u eens nadenken of dit iets
voor u is? Graag horen we ervan. Opgave kan door deze mail te beantwoorden of
een mail te sturen naar or.delonneboot@gmail.nl.

Rekenen groep 3 en 4
Op De Lonneboot werken we met de methode Pluspunt 3. De groepen 3 en 4 mogen
dit schooljaar meedoen aan de vroegstart van Pluspunt 4.
Uit de brochure van Pluspunt 4:
‘De nieuwe Pluspunt dicht de kloof tussen theorie en lespraktijk. De nieuwste
rekendidactiek is volledig ingebed in de methode, waardoor u deze als vanzelf heel
praktisch toepast. Alles is gericht op het behalen van het hoogst mogelijke resultaat.
Pluspunt geeft u én de kinderen helder inzicht in het rekenproces en signaleert
vroegtijdig mogelijke problemen. Dat zet iedereen in zijn kracht.’

In het kort betekent dit:
 De nieuwste didactische inzichten zijn geïntegreerd, daardoor zijn ze
makkelijk toe te passen; dit helpt bij observeren en vroegtijdig signaleren.
 Rekenmodellen zijn geïntegreerd.
 De kinderen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces.
 Digitaal is er adaptieve verwerking en oefenen de kinderen
gepersonaliseerd.
Op de Informatieavond hoort u daar meer over.

Wij wensen iedereen een heel fijn, nieuw schooljaar!
Hartelijke groet,
het schoolteam
Bijlage:
-Schoolgids 2018-2019
-Katern bij de Schoolgids 2018-2019
-Toestemmingsformulier Archipelscholen
-Flyer TTC Middelburg
-Inventarisatie ouderhulp

