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In de school is alles nu versierd in de wintersfeer. Nieuw zijn een aantal prachtige 

“Winter” borden die geschilderd zijn door onze conciërge Hans Hofsink.  

Ze zien er prachtig uit en hangen aan de hekken in de centrale hal. 

Let op de extra nieuwsbrief 
Binnenkort komt er een extra 

editie van de nieuwsbrief  die 

speciaal zal gaan over de 

techniekweek op De 

Langewieke. Zorg dus dat je je 

mailbox in de gaten houdt. 

Ook op de school van uw kinderen is het voor de 

voorjaarsvakantie enorm hectisch geweest om iedere dag voor 

iedere groep een leerkracht beschikbaar te hebben. We 

hadden al één wat langdurig zieke leerkracht en daar kwamen 

nog een drietal griep gevallen overheen. Invallers zijn er op dit 

moment echt niet meer te krijgen. Er dreigt de komende jaren 

echt een tekort aan leerkrachten.  De afgelopen maanden 

hebben een groot aantal van onze partime leerkrachten 

gelukkig een dag (of twee) extra willen werken. Door hun 

bereidheid kon het onderwijs in alle klassen gelukkig gewoon 

doorgaan. Daarnaast zijn we heel blij dat een drietal moeders 

en een oud collega die met pensioen is, bereid zijn om bij nood 

les te geven aan één van de groepen van onze school.  Dat 

geeft voor mij als directeur, maar ook voor u als ouders een 

groot stuk rust. Want zoals het nu lijkt, is het ons samen gelukt om 

er nu, maar ook in de nabije toekomst voor te zorgen dat er 

geen groepen naar huis gestuurd hoeven te worden. Mijn grote 

dank hiervoor. 
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Volgende week zal de hele week op De Langewieke in het teken staan van de week van 

de Techniek. Alle groepen zullen hier aandacht aan besteden door echte technieklessen. 

In de groepen 6 t/m 8 zullen zelfs extra werkstukken worden gemaakt die op zaterdag 7 

april tijdens de open bedrijvendag in Dedemsvaart tentoongesteld gaan worden. Ook 

zullen er volgende week in alle groepen gastlessen over techniek gegeven worden door 

ouders of grootouders.  Tenslotte zullen meerdere groepen ook nog een bezoek gaan 

brengen aan één van de bedrijven in Dedemsvaart. Als u volgende week Klasbord goed in 

de gaten houdt, dan ziet u vanzelf de activiteiten voorbij komen. Het belooft een hele 

mooie week te worden. Aan het eind van de techniekweek willen we een extra nieuwsbrief 

uitbrengen met korte verslagen en foto’s van bovengenoemde activiteiten.  

 

 

 

Links: Liz tijdens het lezen uit  haar boek in Balkbrug. 

                                                                                    Boven: De supporters van Liz.  

Groep 3 op bezoek bij de bieb 
 

Op maandagochtend 12 februari is groep 3 op bezoek geweest 

bij de bibliotheek. We mochten daar allemaal op de trap gaan 

zitten en we gingen toveren met woorden uit een toverhoed. 

Daardoor ontstonden er nieuwe lange woorden. Deze woorden 

kwamen uit een prentenboek die de mevrouw van de bibliotheek 

later aan ons ging voorlezen.  

Daarna leerden we hoe alles werkt in een bibliotheek en waar de                   

                   boeken staan die wij al kunnen lezen. Er bleken al   

                   veel kinderen van onze groep regelmatig naar de  

                   bibliotheek te gaan. 

                   Tot slot mochten we een boek zoeken dat we  

                   zelf konden lezen. Daaruit lazen we allemaal twee  

                   zinnen voor aan de mevrouw van de bieb. Ze vond  

                   dat wij al heel goed kunnen lezen! Daarna mochten  

                   we nog even lekker in allerlei kinderboeken  

                   snuffelen. Dit was een gezellig einde van een 

                   leerzame ochtend. 

  

Volgende week is de Techniek week op De Langewieke 

Voorleeskampioenschappen: 
Liz Oosting, de voorleeskampioen van De 

Langewieke, uit groep 8 heeft meegedaan aan 

de kampioenschappen van Hardenberg. Ze 

heeft erg goed gelezen en de supporters 

dachten dat ze wel 1e kon worden. Maar het 

mocht niet zo zijn. Ze heeft echt super mooi 

voorgelezen.  

De kinderen van groep 3 luisteren aandachtig.  
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Schrijver op school in groep 3 en 4  
 Nadat het bezoek een keer was uitgesteld was 
het dan toch zo ver! Schrijver Mark Haayema 
kwam in groep 3 en 4 op school. We hadden al 
veel boeken van hem gelezen, en hij vertelde er 
leuk over. Zijn boeken hebben interessante 
thema’s zoals stotteren, na de dood en 
dementie.  
Marc legde ook uit hoe boeken tot stand komen, 
met filmpjes over een illustrator en de drukkerij. 
Naast het schrijven van boeken, schrijft en speelt 
hij ook voor en in het theater: Sesamstraat, Pipo 
de clown, Sprookjesboom, Woezel en Pip. 
Tot slot hebben de kinderen samen een verhaal 
bedacht. 
Een leuk weetje: Marc Haayema is in Hardenberg 
geboren en heeft ook in Dedemsvaart gewerkt. 
(de Corner) en gewoond. 

 

Schrijver Mark Haayema tussen de kinderen die 

nog van alles te vragen hadden.  

Een speelzaal vol kleuters uit groep 1 en 2 die ademloos de 

voorstelling volgden. Zo nu en dan mocht er zelfs één van de 

kinderen meedoen.  

Op 13 februari hebben de groepen 1 en 2 

mogen genieten van een voorstelling in de 

speelzaal, ‘Vlieg op dikke bromvlieg’. De 

voorstelling bevatte een heel aantal bekende 

kinderliedjes zoals ‘poesje mauw’, ‘je hebt twee 

armen en je hebt twee benen’ en , ‘vlieg op 

dikke bromvlieg. Dit lied kon natuurlijk niet 

ontbreken. In de speelzaal stond een erg groot 

prentenboek, hierop waren de illustraties uit 

het eveneens gelijknamige prentenboek ‘Vlieg 

op dikke bromvlieg’ afgebeeld. Al met al een 

geslaagde voorstelling. Namens de kinderen 

en leerkrachten willen we theater van Santen 

bedanken voor de mooie voorstelling! 

 

Theatervoorstelling voor groep 1 en 2 

Rond het tweede weekend van februari was het carnaval. In de vorige nieuwsbrief las u de 

aankondigingen. Op zaterdag de optocht met 175 deelnemers vanuit onze school. Naast 

een supergezellige middag voor alle deelnemers en ook de toeschouwers leverde het ook 

een eerste prijs op. Een enorm succes dus. Op de maandagmiddag was voor de eerste 

keer het schoolcarnaval van De Langewieke in de Baron. Alle kinderen waren prachtig 

verkleed. Werkelijk super mooi om te zien. Het was gezellig. Er werd gezongen en gedanst. 

De middag ging snel voorbij en om drie uur gingen de kinderen moe, maar voldaan naar 

huis of ze bleven voor het kindercarnaval van de Venekloeten.  

Ga naar de website, www.delangewieke.nl. Kies voor het rolmenu “ouders/verzorgers” en 

kies tot slot voor: “Fotoalbum”  Je kunt dan kiezen voor twee mappen met veel carnaval 

foto’s. Eén van het schoolcarnaval op de maandag en één van de optocht op zaterdag. 

Alle fotografen bedankt voor het aanleveren van de foto’s. Het zijn er heel wat, maar ze zijn 

prachtig om eens rustig te bekijken.  Het wachtwoord dat je moet gebruiken is: 7701178 

http://www.delangewieke.nl/
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data 

van komende evenementen en afspraken. U kunt ze 

opnemen in uw agenda.  

 

VO gesprekken groep 8                      5, 6 en 7 maart 

Taalfeest gr. 1 en peuterspeelzaal      woensdag 7 maart 

Controle kriebelmoeders  vrijdag 9 maart 

Week van de techniek      ma. 12 t/m vr. 16 maart 

Voorlichting Bureau Halt  woensdag 21 maart 

Grote Rekendag  woensdag 28 maart 

Witte donderdagviering in de kerk  do. 29 maart 14.30 uur 

Oud papiercontainer      donderdag 29 maart 

Schoolvoetbaltoernooi gr. 7 en 8  woensdag 4 april 

Verkeersexamen groep 7  donderdag 5 april 

Studiemiddag hele team      vrijdag 6 april 

 

 

 

Komende evenementen 

Nieuwe speelhuisjes groep 1 en 2 
 
Op het kleuterplein zijn de afgelopen 

weken twee hele mooie nieuwe 

speelhuisjes geplaatst. Een aantal 

medewerkers van de Stuw hebben 

prachtig en vakkundig werk verricht. Door 

hun medewerking was het mogelijk om 

twee huisjes te plaatsen i.p.v. één. Nu kan 

een hele groep tegelijk gezellig samen 

picknicken in de huisjes. 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

1. Opgave City run 

Iedereen kan zich zelf opgeven 

voor deze loop in Hardenberg. 

2. Opgave Paasknutselen    

Ook eigen opgave bij de Baron. 

De timmerlieden van de Stuw bij de door hen 

getimmerde speelhuisjes. Onze dank is groot.  

De kinderen van groep 1 kregen snoeiles van 

onze conciërge Hans.  Een opwarmer voor de 

techniekweek volgende week. 

E-mail: 
info@delangewieke.nl 
Internet: 
www.delangewieke.nl 
Colofon 
Dit is een uitgave van  
k.b.s. “De Langewieke” 
Eindredactie: 
Jan Lammers 
 


