S C H O O L J AAR 2 0 1 7 - 2 0 1 8

J A AR G A NG 1 6

NU M M E R 8

D AT U M : W O E N S D A G 1 8 AP R I L 2 0 1 8

#07
Nieuwsbrief De Langewieke

K AT H O L I E K E B A S I S S C H O O L D E L AN G E W I E K E
L A NG E W I J K 1 7 8 A, 7 7 0 1 AK D E D E M S V A AR T

www.delangewieke.nl

info@delangewieke.nl

dir. Jan Lammers

tel. 0523 - 61 33 09

Parapluregel 1: Voor groot en klein,
zullen we aardig zijn.
Meester Floris neemt afscheid
In dit nummer
1

Afscheid meester Floris

1

Beterschap Juf Agnes

2

Taalfeest groep 1

2

Groep 7 haalt verkeersexamen

2

Grote Rekendag weer succesvol

3

Vakantie data schooljaar 2018-2019

3

Opgave Pleinfeest

4

Luizencontrole

4

Niet te vroeg naar school

4

Belangrijke data

Helaas gaan we de komende weken afscheid nemen van meester
Floris uit groep 8. Nadat hij ruim 10 jaar werkzaam is geweest op De
Langewieke, gaat hij nu het onderwijs verlaten en wordt hij job coach.
Aan het eind van de Koningsspelen a.s. vrijdag willen we samen, aan
het eind van de ochtend, afscheid van hem nemen. Alle ouders en
kinderen kunnen hem een hand geven. Volgende week woensdag is
het dan echt de laatste dag dat Floris meester is op De Langewieke.
We vinden het samen echt niet mooi dat hij ons gaat verlaten, maar
we wensen hem wel het allerbeste toe bij zijn nieuwe baan.
Ontbijt bij de Koningsspelen
A.s. vrijdagochtend doen we mee aan de Koningsspelen. Net
als voorgaande jaren starten we weer met een lekker ontbijt.
De kinderen hoeven dus niet van te voren te eten, dat doen
we samen op school in de klas. We stoppen iets later, om 12.00
uur. Iedereen mag zich in het oranje verkleden. We maken er
samen een gezellige feestochtend van.

Beterschap Juf Agnes

Een van de groepjes tijdens het taalfeest van groep 1.

Een paar weken geleden is juf Agnes
geopereerd aan een geperforeerde
appendix. Gelukkig gaat alles goed
met haar en is ze thuis aan het
herstellen van de operatie. Het gaat
nog wel een poosje duren voor ze
weer genoeg energie heeft om aan
het werk te kunnen. Juf Nicky zal,
zolang het nodig is, zoveel mogelijk
van haar werk overnemen.
Juf Agnes, wij wensen je allemaal heel
veel beterschap!
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Taalfeest bij groep 1
Woensdag 7 maart was het taalfeest in groep 1. Alle
kinderen van groep 1 mochten in twee rondes
meedoen aan een zestal onderdelen. Er werd door
verschillende moeders voorgelezen en bij het verhaal
werd ook een spelletje gedaan. Tijdens deze ochtend
waren er ook veel driejarige kinderen die zich vanuit
Welluswijs hadden inschreven. Op deze manier
konden deze kinderen ook kennis maken met onze
school. Het was een hele gezellige ochtend. We
willen de moeders bedankten voor hun inzet.

De kinderen van groep 7 met hun diploma

Verkeersexamen groep 7:
Alle kinderen van groep 7 hebben twee
weken geleden hun theorie
verkeersexamen gedaan. Dat lukte
iedereen goed. Vorige week was het
praktijkdeel van dit examen. Een
parcours fietsen door Dedemsvaart en
alle regels goed toepassen. Ook dat ging
prima. Alle kinderen van groep 7 zijn
geslaagd en ontvingen hun diploma.
Goed gedaan! Gefeliciteerd allemaal!

Grote Rekendag De Langewieke
Woensdag 28 maart was het weer zover. Onze school deed
mee aan De GroteRekendag. Dat is een dag die helemaal in
het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas,
maar ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!
Het thema was dit keer ‘De school als pakhuis’. Tijdens de
schoolbrede start werden er dozen gestapeld die samen
een spreuk vormden. Daarna ging iedereen aan het werk in
zijn/haar eigen lokaal.
In de groepen 1 en 2 werd er vooral geïnventariseerd en
opgeruimd, en werden er staafdiagrammen gemaakt. In de
groepen 3 en 4 stond het handig stapelen en tellen
centraal.
De leerlingen van groep 5 en 6 gingen inpakken, stapelen
en gewicht/volume bepalen. In de groepen 7 en 8 stond de
verhuisdoos centraal. De leerlingen moesten zelf
onderzoeksvragen bedenken en hier het antwoord op
vinden.
Al met al weer een interessante, leerzame dag

dat wij al heel goed kunnen lezen!
Daarna mochten
we nog even lekker in allerlei
kinderboeken

De dozen die bij de inleiding van de Grote
Rekendag gebruikt werden.

Groep 4 hard aan het werk bij het oplossen van de
rekenvraagstukken.
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10 t/m 26-10
24-12 t/m 04-01
18-02 t/m 22-02
19-04 t/m 22-04
23-04 t/m 03-05
30-05 t/m 31-05
10-06
13-07 t/m 25-08

Daarnaast zullen er aan het begin van het
volgende schooljaar nog drie studiedagen
worden gepland. U krijgt die data zo snel
mogelijk van ons.

Deze week zijn de CITO eindtoetsen. Ook de
leerlingen uit groep 8 van onze school zijn daar
intensief mee bezig.

Zaterdag 10 maart klussenochtend

Op deze foto een beeld van het zeer gezellige Pleinfeest 2017.
Dit om u alvast in de stemming te brengen voor de tweede
editie op 22 juni. Zie verder het artikel hieronder.

Zaterdagochtend 10 maart is er een zeer
succesvolle klussenochtend geweest. Er
hadden zich 7 dames gemeld om samen met
Els en Ria (onze schoonmaaksters) enkele
grotere projecten aan te pakken. Zo werden
alle luxaflexen in de hele school
schoongemaakt. Een hele klus die toch maar
weer mooi geklaard is. We willen alle
moeders enorm bedanken voor hun inzet en
spreken graag weer voor een volgende
ronde met jullie af.

Pleinfeest 2e editie. De voorbereidingscommissie vanuit het team en de klassenouders zijn
weer gestart met de voorbereidingen van het Pleinfeest op vrijdag namiddag 22 juni. Ook
de kinderen van de bovenbouw hebben met het atelier op vrijdagmiddag al prachtige
werkstukjes gemaakt die verkocht gaan worden. We zijn dus al volop aan de gang.
Om alles op tijd te kunnen regelen zijn er brieven meegegeven. We willen graag weten of
er weer zoveel ouders zijn die wat hapjes willen maken. Samen gaan we er dan weer een
hele gezellige happening van maken. Wil iedereen de komende dagen deze brief invullen
en weer mee teruggeven naar school. Ook als u niet kunt komen. Alle kinderen mogen ook
al bedenken of ze mee willen doen aan “De Langewieke got talent” show. Iedereen kan
zich opgeven. Als er heel veel opgaven zijn houden we in de klassen een voorronde. Dat
doen we pas begin juni dus de kinderen hebben nog tijd om zich op te geven. Zet het
alvast vast in uw agenda, vrijdag 22 juni vanaf 17.00 uur Pleinfeest op De Langewieke.
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Luizencontrole
Een week na de voorjaarsvakantie zijn alle
kinderen weer gecontroleerd door de
kriebelmoeders. Na één hercontrole was
gelukkig iedereen in alle groepen weer luis
en neten vrij. Wilt u allemaal regelmatig uw
eigen kinderen blijven controleren.
Binnenkort is de meivakantie. De eerste
week na deze meivakantie zullen op
vrijdag 18 mei alle kinderen weer
gecontroleerd worden. Deze datum staat
ook op de schoolkalender die op onze
website is te zien, elke dag.
Een dringende vraag van de kriebel
moeders om geen vlechten en heel weinig
gel in de haren te doen die dag. Hierdoor
verloopt de controle van alle kinderen een
stuk beter. Graag uw medewerking.

Enkele werkstukken uit de bovenbouw van de
techniekweek werden gepresenteerd tijdens de
open bedrijvendag vorige week zaterdag.

Kinderen te vroeg op school. Geen toezicht tot 8.15 uur. Helaas staan er nog steeds ruim voor
8.15 uur kinderen klaar bij de klaaroverplaats. (vaak al de wat oudere kinderen) Er is tot die tijd
geen enkel toezicht en soms zijn er echt gevaarlijke situaties, omdat kinderen er gaan spelen
en soms op de weg komen. Dit is allemaal uw verantwoordelijkheid, maar toch nogmaals de
dringende oproep om uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Dit om ongelukken te
voorkomen. Het bovenstaande geldt ook voor het oversteken om 12.45 uur. We rekenen
allemaal op medewerking ook nu het weer mooier weer wordt en de kinderen eerder naar
school willen om daar te kunnen spelen. Even iets langer thuis wachten/spelen dus.

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

Koningsspelen

vrijdag 20 april

Oud papier container

donderdag 26 april

Start meivakantie

vrijdag 27 april

Weer naar school

maandag 7 mei

MR vergadering

dinsdag 8 mei

Hemelvaart

donderdag 10 mei

Moederdag

zondag 13 mei

Kriebelmoeders

vrijdag 18 mei

Speelgoedochtend groep 1

vrijdag 18 mei

Pinksterweekend extra dag vrij maandag 21 mei
Bezoek Rijksmuseum groep 8

dinsdag 22 mei

Bijeenkomst Schoolforum

dinsdag 22 mei

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
1. Dauwtrappen bij De Wheem
Een persbericht vanuit De Wheem
met een uitnodiging voor een
wandeling op 10 mei.
2.
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