
 

  

Gisteravond was de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering op 

school. Om 17.30 uur waren alle kinderen in hun groep. De 

kinderen van groep 1 t/m 8 gingen in een gezellige mix aan 

32 verschillende tafels heerlijk genieten van de kerstmaaltijd. 

De ouderraad had alles prachtig klaargezet voor de 

kinderen. Het was weer heel sfeervol.  Om 19.00 uur was in de 

kerk de kerstviering met alle leerlingen, leerkrachten en 

ouders.  De kerk was bomvol. Het kerstverhaal, dat door 

kinderen uit de verschillende groepen werd uitgespeeld, 

werd verteld en er werden veel kerstliedjes gezongen. Na de 

kerk was er op het schoolplein een afsluitend “samenzijn”. Er 

was voor iedereen wat te drinken; warm en koud. Ook was 

er nog iets lekkers bij te eten. Mmmm! Er klonk mooie 

kerstmuziek. We willen als team de O.R. en de andere 

hulpouders heel hartelijk danken voor het vele werk bij deze 

activiteit. Ook de moeders die hielpen bij het toneelstukje 

tijdens de viering heel erg bedankt. Ook dank aan de 

fotografen. Het was een prachtige afsluiting van 2017. 

Parapluregel 2: Zelf doe ik het goed, 

dan ziet een ander hoe het moet! 
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Tijdens de kerstmaaltijd waren er maar liefst 

32 groepen met 7 of 8 leerlingen, verdeeld 

over de centrale hal en de speelzaal. Het 

was weer een prachtig gezicht. 

Alle foto’s van de kerstviering van 

gisteren kun je de komende dertig 

dagen bekijken en downloaden via 

onderstaande link. 

https://skot.sharepoint.com/sites/lan

gewieke/bibliotheek/_layouts/15/gu

estaccess.aspx?folderid=01c437976a

0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey

=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-

0&expiration=2018-01-

20T07%3a59%3a14.000Z 
Na de kerstvakantie komen er nog veel 

meer foto’s in deze map te staan. 

https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
https://skot.sharepoint.com/sites/langewieke/bibliotheek/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01c437976a0fb44e8b9fe004692c0d580&authkey=ASPRnEW9C4c-xHUF0lTZd-0&expiration=2018-01-20T07%3a59%3a14.000Z
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Omdat er weer veel nieuwe ouders hun kinderen naar 

school brengen, volgt er nu een korte herhaling van 

een aantal afspraken: 

-De klaarovers staan om 08.15 uur en 12.45 uur bij de 

oversteek. De leerlingen mogen dus niet eerder 

oversteken. Ook ouders met leerlingen wachten even 

tot de klaarovers er staan. 

-Bij de kinderdagopvang is een parkeerplaats. Die 

hoort niet bij de school. Daarom mogen onze ouders 

daar ook niet parkeren en is het alleen bestemd voor 

de opvang. We rekenen op uw medewerking.  

 

 
Nog een foto van een groot aantal groepjes.  

 

Deze maand was meester Niels jarig. Net als bij 

de andere meesters en juffen zingen we dan met 

de hele school het verjaardagslied. Dit keer 

waren er ook twee andere kinderen jarig. Voor 

hen werd natuurlijk ook gezongen.  

De Langewieke is één van de 

dertien scholen die onder het 

bestuur van SKO-Twenterand 

vallen. Dit bestuur heeft ook een 

Raad van toezicht. Voor de RvT 

worden nieuwe kandidaten 

gezocht. In één van de bijlagen 

bij deze nieuwsbrief een nadere 

toelichting en opgave 

mogelijkheden.  Presentatieavond Topondernemers 
 

De leerkrachten en leerlingen van de groepen 4 t/m 8 willen u graag alvast 
uitnodigen om de presentatieavond van TOPONDERNEMERS bij te wonen op onze 

school. Deze keer vindt de avond plaats op maandag 15 januari. De deuren gaan 
open om 18.30 uur en sluiten om ongeveer 19.30 uur. U kunt de resultaten 

bewonderen van de, mede door uw kind gemaakte, werkstukken/ 
muurkranten/PowerPoint presentaties etc. De volgende thema’s zijn dan aan bod 

geweest in groep 4: Op vakantie. Hier woon ik. Wat een verschil. In groep 5 t/m 
8: Reizen. Wereld in het klein. Derde Wereld. Tot dan! 

 

Afspraken bij het oversteken!!! 

Vrijdag 6 april studiedag hele team 
 Het duurt nog even maar we willen u nu 

alvast laten weten dat onze derde 

studiedag over de visie en missie van De 

Langewieke is gepland op 6 april 2018.  

Daarom hebben alle kinderen op 

vrijdag 6 april geen school. 

 

 

Ouderavond Heilige Vormsel 

De avond wordt gehouden op 

maandag 29 januari en start om 

19.00 uur in het parochiezaaltje bij 

de kerk. Via de post krijgt u nog een 

uitnodiging vanuit de kerk.  
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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.  

Kerstvakantie  24 dec. t/m 7 januari 

Oliebollen halen zaterdag  30 december 10.30 uur 

Vergadering ouderraad                       woensdag 10 januari 

Kriebelmoeders      vrijdag 12 januari 2018 

Kijkavond Topondernemers      maandag 15 januari 

Oud papier container      donderdag 25 januari 

Ouderavond H. Vormsel gr. 7-8           maandag 28 januari 

Optocht CarnavalDe Langwieke         zaterdag 10 februari 

School carnaval bij De Baron  maandag 12 februari 

3e ronde oudergesprekken      di. en woe 20 en 21 febr. 

 

 

 

Komende evenementen 
De versiercommissie heeft de school 

prachtig versierd waardoor er de afgelopen 

weken een echte kerstsfeer was. 

CITO midden toetsen  
 Twee keer per jaar worden er in alle groepen 

verschillende CITO toetsen afgenomen. Eind 

januari/ begin februari zijn dat de midden-toetsen. 

Taal en Rekenen voor de kleuters. DMT en AVI voor 

het lezen, rekenen, spelling, taalverzorging en 

begrijpend lezen voor de groepen 3 t/m 8. We 

kijken hoe de leerlingen, maar ook de groepen als 

geheel, zich ontwikkelen.  

Nadat we alle uitslagen goed hebben bekeken, 

maken we het nieuwe plan van aanpak  

voor het tweede deel van het schooljaar.  

De resultaten van uw kind worden tijdens de 10 

minuten gesprekken half februari met u besproken. 

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

Het team van “De Langewieke” wenst iedereen     

     een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling 

en een fantastisch Nieuwjaar!! 

Oliebollen actie groot succes 
 De afgelopen week heeft u als ouder oliebollen 

kunnen bestellen. Er zijn meer dan 100 zakken 

besteld. Dat is super en levert voor de ouderraad 

meer dan € 200 euro op.  Zaterdag 30 december 

tussen 10.30 uur en 11 uur moeten ze bij school 

worden opgehaald. Heerlijk versgebakken!!! 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief. 

1. Advertentie Raad van Toezicht voor 

SKO-Twenterand.  Wie weet iemand 

die hier geschikt voor zou zijn?    

2. Oproep Dedemsvaria voor 

Rozentrio.   Welke drie leerlingen 

willen zich hiervoor opgeven?  

3. Opening Carnavalkleding winkel. 

Als je kleding zoekt voor de carnaval 

kunt je hier heel goed terecht. 

 

In de kerk werden de kerstliedjes 

gezongen en speelden kinderen het 

kerstverhaal uit. 


