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Agenda
week 40
woensdag 3 oktober
donderdag 4 oktober
vrijdag 5 oktober
vrijdag 12 oktober
week 42
week 43
maandag 22 oktober
vrijdag 26 oktober
dinsdag 30 oktober
vrijdag 2 november
week 45
donderdag 8 november
vrijdag 9 november

Thema Vormingsonderwijs: Van mij!
Grote Boekendag, start Kinderboekenweek
Columbus
Geen KodW
Boekenfestival (tijd van KodW; hierbij zijn geen ouders aanwezig)
Herfstvakantie
Schone Schrijfweek
Thema Vormingsonderwijs: Verfraaien
Columbus
KodW groep 1-2, 3-4 en 7-8; CVO12 en AVO345
Studiedag/geen school
Geen KodW
Kranslegging door groep 7 en 8 bij het Oorlogsmonument
Week van Respect
Columbus
KodW groep 1-2, 5 en 6-7; CVO345 en AVO678

Voor de actuele Agenda verwijzen wij u naar onze website https://delonneboot.nl/nieuws/

College van Bestuur
Vanaf 1 december is er een nieuwe voorzitter College van Bestuur van Archipel:
Henk Zielstra. Hieronder stelt hij zich voor:
Met veel enthousiasme heb ik de benoeming aanvaard van voorzitter College van
Bestuur van Archipel. Ik ben er trots op dat ik deel mag gaan uitmaken van jullie
scholengroep. Heel welkom voel ik mij en kan eigenlijk niet wachten om te gaan
beginnen. Hoogwaardig onderwijs realiseer je met elkaar en daar kijk ik naar uit.
Graag wil ik jullie vanaf 1 december leren kennen!
Een paar persoonlijke zaken: Vierenvijftig jaar ben ik en ik werk al 33 jaar in het
onderwijs, waarvan de laatste elf jaar in de Hogeschool Zeeland. In het
basisonderwijs ben ik groepsleerkracht, adjunct-directeur, directeur, meerschools
directeur, interim directeur en lid geweest van een raad van bestuur. In het hoger
onderwijs ben ik als directeur Pabo begonnen en heb ik gewerkt aan de
ontwikkeling van een sportopleiding en van de opleiding pedagogiek. Sinds 2014
ben ik, naast de Academie voor Educatie en Pedagogiek, tevens verantwoordelijk
voor de Academie voor Zorg en Welzijn met de opleidingen Social Work en
Verpleegkunde/Verloskunde. De laatstgenoemde opleiding wordt uitgevoerd samen
met Artesis Plantijn uit Antwerpen. In mijn opleidingen studeren zo’n 1700
studenten en heb ik te maken met ongeveer honderd medewerkers. In 2013 heb ik
een master Publiek Management / Bestuurskunde aan de Universiteit van
Antwerpen afgerond. In 2000 heb ik mijn diploma ‘hoger kader Pedagogiek’
behaald aan de Hogeschool Rotterdam en in de jaren negentig het getuigschrift
MO-A-Pedagogiek. In 1985 heb ik mijn diploma behaald aan de Pedagogische
Academie. Ik heb drie zonen, Mark (25), Daniël(19) en Lucas (17) en ben getrouwd
met Annet.

Gaan werken voor het basisonderwijs voelt als thuiskomen en tegelijkertijd
realiseer ik mij terdege dat de vacature ontstond vanwege het overlijden van Cees
Corstanje, iemand met wie ik sinds 1995 samen mocht werken op allerlei plekken.
Ik beschouw het als een grote eer om zijn werk te mogen voortzetten.
Hartelijke groet en tot ziens, Henk Zielstra

Dagopening wordt ThemaTijd
Eén van de vaste onderdelen in onze structuur voor Vormingsonderwijs is de
Dagopening. Iedere dag begint met een activiteit van 5 tot 10 minuten waarin het
thema van Vormingsonderwijs centraal staat. Vorig jaar zijn we begonnen met
Groepsdoorbrekend Lezen: iedere dinsdag, woensdag en donderdag lezen alle
kinderen van de school tussen 8.30 en 8.50 uur. De Dagopening verhuisde naar een
ander moment. Samen met de Schoolcommissie hebben we besloten de Dagopening
daarom van naam te veranderen. Vanaf nu noemen we het ThemaTijd. Afhankelijk
van het activiteitenplan van de groep vindt het plaats voor of na de middagpauze.
De inhoud blijft ongewijzigd.

Kranslegging
De kinderen van groep 7/8 zullen op vrijdag 2 november as. een krans en bloemen
leggen bij het Oorlogsmonument op de begraafplaats aan de Oude Dijk. Dit gebeurt
in het kader van het project ‘Adopteer een monument’ waaraan we in Nieuw- en
Sint Joosland al sinds 1987 deelnemen. Dit jaar is het 74 jaar geleden dat Zeeland
werd bevrijd. Om 14.30 uur verzamelen de kinderen zich bij de begraafplaats.
Hierna stellen zij zich op bij het monument. Na het in acht nemen van 1 minuut
stilte wordt de "Last Post" geblazen door een lid van O.N.D.A./ Nieuw- en
St.Joosland. Vervolgens wordt door de kinderen de krans gelegd. Genodigden en
belangstellenden kunnen vervolgens bloemen leggen, waarna de plechtigheid wordt
beëindigd. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Grote Boekendag
Aanstaande woensdag begint de Kinderboekenweek. Een week met veel aandacht
voor boeken en lezen. Het thema dit jaar is: Kom erbij! Over vriendschap. De
kinderen van Kiekeboe, groep 1 en 2 starten de Kinderboekenweek in de klas met
voorleesoma Netty; de kinderen van groep 3 t/m 8 starten samen met een Kahootquiz in de hal. Er is dit jaar geen boekenmarkt.

Week van Respect

We doen dit jaar voor de 12e keer mee aan de Week van Respect. Natuurlijk
is respect iets van iedere dag, maar in de Week van Respect staat het in de
schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. In alle
klassen wordt hieraan aandacht besteed.

Wijkwethouder
De wijkwethouder voor Nieuw- en Sint Joosland komt twee keer naar De
Lonneboot. Op woensdag 10 oktober komt hij voorlezen in groep 1-2 en 2-3 in het
kader van de Dag van de Duurzaamheid. Binnenkort komt hij ook het vernieuwde
gebouw bekijken en kennis maken met groep 7a/7b/8.

Hartelijke groet,
het schoolteam

