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Parapluregel 3: Onze handen zullen
voor de spullen zorgen, dan kunnen
we ze weer gebruiken morgen.
Veiligheid van uw kinderen!!!
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Een belangrijk bericht aan het begin van deze nieuwsbrief.

Het gebeurt nog wel eens dat er een auto/bus door de pionnen rijdt
om zijn/haar kind af te zetten voor Vitus. Op het moment dat dit
gebeurt is het overzicht bij de klaar-overs weg en wordt het onveilig.
Niet stoppen bij de pionnen van de klaar-overs. Ook het snel even
afzetten op andere plekken langs de straat zorgt ervoor dat je op het
fietspaddeel staat waar andere (ook kleine kinderen) overheen
fietsen. Zij moeten dan uitwijken. Wilt u uw kinderen laten uitstappen
op de parkeerplaats bij de kerk en niet op het fietspad? Deze
boodschap ook graag doorgeven aan andere mensen (opa’s en
oma’s en de oppas) die uw kinderen komen halen of brengen.
Alleen als iedereen op de hoogte is kan er ook echt iets veranderen.
Tot nu toe is er gelukkig nog niet iets erg gebeurd. Het zou
verschrikkelijk zijn als er ongelukken gebeuren door gevaarlijk gedrag.
(ook al gebeurt dit meestal onbedoeld).
We rekenen op een actieve medewerking van iedereen.

Nog meer veiligheid!
Helaas komen er nog steeds
kinderen op de fiets naar school
waarvan het licht het niet doet.
Vooral aan de Langewijk rijden veel
auto’s. Als het dan ook nog regent
en half donker is, worden fietsende
kinderen echt slecht gezien.
Daarom de dringende vraag om
regelmatig het licht van de fiets van
uw kinderen te controleren.

Op 18 januari moest vanwege de storm en de schade aan de dakplaten,
de school worden ontruimd. Alle kinderen van onze school werden
opgevangen in het parochiecentrum van de kerk.
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Tekort aan invallers en het gevaar dat we groepen naar huis moeten sturen!
D.m.v. de stakingen in het najaar van 2017 heeft het onderwijs proberen duidelijk te maken dat er
om meerdere redenen een tekort is aan leerkrachten(werkdruk en salaris). Helaas is dit tot nu toe
nog steeds niet echt tot de politiek doorgedrongen. Op 14 februari is daarom de eerste ronde
van de estafettestaking. In de drie noordelijke provincies zal deze dag gestaakt gaan worden.
Op korte termijn kan het onze school raken omdat er geen invallers meer beschikbaar zijn. Er
worden overal in het land al groepen naar huis gestuurd. Gelukkig is dat op De Langewieke nog
nooit gebeurd. Als er geen invallers beschikbaar zijn zal de school de eerste dag zelf zorgen voor
opvang. De tweede dag zal er dan een groep thuis moeten blijven. U krijgt daar dus altijd (via
Klasbord en de e-mail) een dag van te voren bericht over. Tot nu toe zijn er in ons team nog
steeds part-time leerkrachten bereid om in nood voor de klas te gaan staan en daar zijn we erg
blij mee. Echter, er zijn grenzen. Natuurlijk willen we voorkomen dat er groepen van De
Langewieke geen les kunnen krijgen. Daarom in deze nieuwsbrief een oproep aan ouders,
grootouders, en andere belangstellenden met een onderwijsbevoegdheid, die bereid zijn om in
geval van nood één dag op De Langewieke in te vallen. Ik hoop dat er mensen zijn die zich
hiervoor op willen geven (info@delangewieke.nl). Graag ook erbij vermelden op welke dag u dan
eventueel beschikbaar kunt zijn en voor welke groepen. Op die manier willen we dan proberen
een dekkend schema te maken om te voorkomen dat groepen thuis moeten blijven.
Er zijn vlak na de kerstvakantie nog weer een groot aantal foto’s op ons Share-point
gezet van de Kerstviering. (De broodmaaltijd en de viering in de kerk) Hieronder link die u
naar de juiste mapjes met foto’s brengt.
https://skot.sharepoint.com/:f:/s/langewieke/bibliotheek/EqQSgJlEi6FJlwhg8rxi5zkBaxg2q
ucfA8TbTTHwGa16dg

Herhaalde aankondiging:
Op vrijdag 6 april hebben
alle meesters en juffen hun
derde teamstudiedag van
dit schooljaar. Daarom zijn
alle kinderen die vrijdag vrij
van school

Filmvoortelling bij de Baron

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zitten klaar
voor de voorstelling.

In de eerste schoolweek zijn alle groepen naar een mooie filmvoorstelling
geweest. De Langewieke had nl. de eerste prijs gewonnen met het inzamelen
van flessen voor het Top 2000 Café in december bij de Baron. Dankzij een
aantal ouders die een enorme partij flessen hebben ingeleverd kwamen we in
aanmerking voor deze prijs.
Om 08.45 uur waren eerst de groepen 1 t/m 4 aan de beurt en na de pauze
om 10.15 uur draaide de film voor de groepen 5 t/m 8.
Namens het Top 2000 Café bedankt voor het inleveren van de lege flessen. En
ook namens alle kinderen bedankt want we zijn mooi naar de film geweest.
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Carnavaloptocht wordt gigantisch
Zaterdag 10 februari is het zover. De carnavaloptocht met zeer waarschijnlijk de grootste
loopgroep in de geschiedenis van De Langewieke. Er zijn maar liefst 172 deelnemers. Echt
enorm! Vandaag hebben alle oudste kinderen van de gezinnen die meelopen een brief
meegekregen met alle informatie die van belang is. Ik wil de commissie alvast bedanken
voor hun inzet en we hopen allemaal dat het een superoptocht gaat worden met hopelijk
mooi weer. Alaaf!!!

Afsluiting Zilveren weken
In de eerste weken van 2018
hebben alle klassen weer
gewerkt aan de
gezamenlijke afspraken in
hun eigen groep. Wat gaat
heel goed in ons gedrag en
waar zouden we ons nog
kunnen verbeteren? Deze
zilveren weken zijn
gezamenlijk afgesloten in de
centrale hal. Alle groepen
hebben aan de hele school
verteld wat hun Top is en
wat hun Tip aan elkaar is.

Alle kinderen luisteren aandachtig naar de Tips en Tops van elkaar.

De techniekweek wordt gehouden in de week van 12 t/m 16
maart. We zoeken nog ouders, grootouders en andere
belangstellenden die in deze week willen vertellen over hun
beroep. U kunt zich opgeven bij meester Niels van groep 7.

Komende evenementen
In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data
van komende evenementen en afspraken. U kunt ze
opnemen in uw agenda.
Grote Carnavalsoptocht

zaterdag 10 febr.

Carnaval op De Langewieke

12 februari 13.00 uur

Voorstelling groep 1 en 2

dinsdag 13 februari

10 minuten gesprekken gr. 1 - 7

di. 20 en woe. 21 febr.

Oud papiercontainer

donderdag 22 febr.

Voorjaarsvakantie

26 febr. t/m 2 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

Grote Rekendag

woensdag 28 maart

Oud papiercontainer

donderdag 29 maart

Studiemiddag hele team

vrijdag 6 april

Bijlagen bij deze nieuwsbrief.
1. Nederland Doet
2. Opgave Kinderkookcafé
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