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Activiteiten
vrijdag 9 november
maandag 12 november
dinsdag 13 november
vrijdag 16 november
19 t/m 23 november
maandag 19 november
woensdag 21 november
vrijdag 23 november
dinsdag 27 november
vrijdag 30 november
woensdag 5 december
donderdag 6 december
vrijdag 7 december
vrijdag 14 december
maandag 17 december
dinsdag 18 december
donderdag 20 december
vrijdag 21 december

KodW groep 1-2, 5 en 6-7, CVO345 en AVO 678
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
KodW groep 2-3, 3-4 en 7-8, CVO 678 en AVO 12
Week van de Mediawijsheid
Columbus
Lootjes trekken Sinterklaas in groep 5 t/m 8
Schoolkorfbalwedstrijden, Arnemuiden
KodW groep 1-2, 3-4 en 5, geen VO
Schoen zetten
Workshop Bloemschikken, 15.15-16.15 uur
Sinterklaasfestival (i.p.v. KodW, hierbij zijn geen ouders aanwezig)
Sinterklaas
Columbus
Geen KodW
Geen KodW
Columbus
Kerstviering, 18.30-19.30 uur
Kerstfestival Cine City XL, 18.30-20.30 uur, middag vrij
Start kerstvakantie 12.00 uur

De meest actuele data vindt u altijd in onze agenda. Klik hier.

Kinderboekenweek
De spaaractie van boekhandel De Drukkerij waarbij u bonnetjes kon inleveren op school
heeft bonnetjes ter waarde van €356,- opgeleverd. Dat betekent dat we voor €71,- euro
aan boeken mogen uitzoeken. Iedereen die bonnetjes bij ons heeft ingeleverd: hartelijk
dank!

Kinderpostzegelactie
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie op De Lonneboot was €4210,41. De topverkopers
uit groep 7 en 8 waren Esmee Hulstein (€312,58), Aniek (€251,63) en Lara (€220,06). Alle
kinderen: bedankt voor jullie inzet!

Leerlingenraad
De Leerlingenraad heeft meegedaan aan een wedstrijd van Jantje Beton voor vergroenen
van het schoolplein. Victor bracht het idee in en samen met ideeën uit de groepen
ontstond een mooi plan. In een speciale aflevering van De Welpen legden de kinderen uit
waarvoor ze graag geld zouden ontvangen. Helaas hebben we niet gewonnen. De plannen
worden wel meegenomen want ook de Provincie Zeeland zet zich, samen met partners als
de GGD en de HZ in voor groenere schoolpleinen.
Vorig jaar ontving De Lonneboot al een startbedrag van de Gemeente in de vorm van een
Groencheque.

Speedbootopdrachten
We zetten ons in om alle kinderen de begeleiding en hulp te geven die ze nodig hebben.
Van extra rekeninstructie en leesoefening tot motorische remedial teaching en
begeleiding bij het maken van een werkstuk. In het verleden gebeurde dat in en buiten de
klas. Tegenwoordig wordt dit steeds vaker in de klas gerealiseerd. De kinderen die meer of
moeilijkere leerstof nodig hebben werkten samen in de Speedboot. Vanaf dit jaar noemen
we dat Speedbootopdrachten, want ook deze kinderen zijn, meer dan voorheen, onder
begeleiding van hun eigen leerkracht aan het werk.
Concreet gaan zij aan de slag met Acadin (zie www.acadin.nl) en Plannex (zie
www.plannex21.nl)

Voorleeskampioen
Thirza uit groep 7b heeft de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd op De
Lonneboot gewonnen. In maart mag zij De Lonneboot vertegenwoordigen in finales in de
Zeeuwse Bibliotheek.

Middagpauze
Als uw kind gebruik maakt van de Lonnelunch: wilt u niet vergeten uw kind via TSOassistent aan te melden? Voor de overige kinderen geldt: de pleinwacht komt om 12.50 uur
naar het plein. Het is niet de bedoeling dat kinderen die geen gebruik maken van de
Lonnelunch al ruim voor die tijd terug op school zijn. Wilt u dit indien nodig met uw kind
bespreken?

Kindcentrum
Als basisschool De Lonneboot, Peutergroep Kiekeboe en BSO Kajuit maken we sinds dit
jaar gebruik van hetzelfde gebouw. We werken ook steeds meer samen. Zo ontstaat er één
voorziening voor de kinderen. Achter de schermen wordt veel overlegd over de
mogelijkheden. We houden u op de hoogte!

Rijksmuseum
In januari gaan groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De precieze gegevens
ontvangt u tegen die tijd. Schoolreisjes en het schoolkamp organiseren we nadrukkelijk in
Zeeland. De overheid heeft ervoor gezorgd dat alle basisscholieren een keer naar het
Rijksmuseum kunnen. We reizen -gratis- met de Rijksmuseumbus. Gidsen leiden ons door
de Gouden Eeuw: Leerlingen gebruiken al hun zintuigen tijdens deze kennismaking met het
dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de specerijen uit verre landen, ruiken het atelier
van een meesterschilder, voelen de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de
17de eeuw.

Bloemschikken op De Lonneboot
Hoe zit het met jullie groene vingers? En die van je vader, moeder, opa of oma?
Op dinsdag 27 november van 15.15 tot 16.15 uur kun je meedoen met een
bloemschikworkshop. Samen met een (groot)ouder ga je aan de slag met bloemen, groen
en ander decoratiemateriaal. Zo maken jullie vast een hele mooie creatie!
In verband met het inkopen van materiaal, moet je je vooraf aanmelden via
www.bredescholenmiddelburg.nl. Wil je meer informatie, mail dan naar buurtcoach
Marjan Ouwerkerk (m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl.

Verkeersveiligheid
De Medezeggenschapsraad is in gesprek met Waterschap Scheldestromen over de
oversteekplaats aan de Weizichtweg (bij de Roode Leeuw). De verkeerssituatie is daar niet
veilig. Er is een eerste onderzoek geweest. De gemeten snelheid bleek 2 keer de
snelheidslimiet: 60 km i.p.v. 30 km! Daarnaast hebben we ook contact met de Gemeente
over de verkeerssituatie in het dorp: de route naar school is niet veilig. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Kranslegging
Op vrijdag 2 november legden de kinderen van groep 7 en 8 een krans bij het
Oorlogsmonument aan de Oude Dijk. Mirte voerde namens alle kinderen het woord, Leon
en Elana droegen een gedicht voor over vrede, Meysam en Noah legden de krans en Siebe
en Lucca hesen de vlag in top. Namens de Gemeente sprak wijkwethouder Lodder.
In het kader van het project ‘Adopteer een monument’ verzorgen de kinderen in Nieuw- en
Sint Joosland al sinds 1987 de jaarlijkse kranslegging in november. (Foto: PZC)

Hartelijke groet,
het schoolteam

