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Vrijdag 22 juni is het zover. Vanaf 17.00 uur is weer het jaarlijks
gezellig samen zijn. Kinderen zijn volop aan het oefenen om op
te treden. De klassenouders benaderen de mensen die hapjes
willen maken. De leerlingen hebben allemaal hun werkjes
gemaakt die we gaan verkopen en er zal weer van alles te eten
en te drinken zijn. Kortom alle ingrediënten om er opnieuw een
succes van te maken zijn aanwezig. Het is dan ook heel mooi dat
zich meer dan 500 mensen hebben opgegeven om te komen.
We gaan er weer een gezellige namiddag van maken.

Koningsspelen erg gezellig
Al weer even geleden waren de Koningsspelen. Er zijn op onze
website tal van foto’s te bekijken. Daarnaast krijgt u hieronder
ook twee linken naar filmpjes van die ochtend. Met dank aan
opa Joop van Roland, Malou en Jochem. De eerste film:
https://www.youtube.com/watch?v=A27H1CHcCU&list=PLe9G7eYrGu_LXa_k0bCA3o2DL2h3ER8Go
en de link naar het tweede filmpje: (veel kijkplezier)
https://www.youtube.com/watch?v=0bwkHYtIC30&index=6&li
st=PLe9G7eYrGu_LXa_k0bCA3o2DL2h3ER8Go

Vastenactie afgesloten
De jaarlijkse vastenactie heeft dit jaar € 486
opgebracht. Het geld dat gespaard is door de
kinderen van De Langewieke is ondertussen
overgemaakt naar de Mill Hill stichting en dr. Jesse
Villareal, die werkzaam is op de Filippijnen, zal ons
binnenkort laten weten wat hij met het geld heeft
gedaan. Hij dacht eraan om extra schoenen te
kopen voor kinderen met een voet- of
beenprothese. We horen daar nog meer van.
Iedereen bedankt voor het sparen.
Voor groot en klein waren er leuke spelletjes.
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Groep 4 naar De Fundatie in Zwolle
De kinderen kregen een korte interactieve
rondleiding. Ze waren erg betrokken en
dachten goed mee over wat ze zagen op
de grote schilderijen van Neo Rauch. En
het was leuk om vanuit die hoge koepel
naar de stad Zwolle te kijken. Ook
mochten ze een kunstwerk natekenen of
zelf bedenken en in een doosje
meenemen naar huis. Het was erg leuk en
voor herhaling vatbaar. En wat fijn dat we
zoveel enthousiaste moeders hadden voor
het vervoer!

Vanuit de grote koepel kon je over heel Zwolle kijken.

Decor musical Middels de
klussenlijst hebben zich een aantal
ouders opgegeven om mee te
helpen om het decor op te bouwen.
U bent niet benaderd, omdat juf
Barbara het samen met haar
leerlingen heeft kunnen bolwerken.
In ieder geval bedankt voor uw
opgave!

Klasbezetting komende schooljaar!!!
Het is ons gelukt om in samenwerking met ons bestuur
in een zeer vroegtijdig stadium de klas bezetting rond
te krijgen voor het komende schooljaar 2018-2019.
Groep 1A. juf Jeanette en juf Jennie
Groep 1B. juf Rozemarijn en juf Jennie
Groep 2. Juf Brigit, juf Jolien en juf Tancha. Deze groep
zal de hele week wisselend opgesplist worden.
Groep 3. juf Melanie en juf Sandra. Deze groep zal vier
ochtenden wisselend opgesplitst worden.
Groep 4. juf Veronica, juf Sabrina, juf Cindy en meester
Martijn. Deze groep zal alle ochtenden worden
opgesplitst in wisselende samenstellingen.
Groep 5. juf Karlijn
Groep 6. meester Erik
Groep 7. meester Niels en Juf Nicky. De groep gaan
we twee dagdelen opsplitsen.
Groep 8. juf Barbara en juf Evelyn (zij is nieuw en zal
zich later/hierna voorstellen.
We zijn blijf dat we met wat extra geld vanuit SKOT het
bovenstaande kunnen realiseren. In de ochtend als de
groepen 1 t/m 4 gesplitst worden zitten we op een
gemiddelde groepsgrootte van 20. ’s Middags als
alleen groep 1 en 2 gesplitst zijn ligt het gemiddelde
op 24. Wie er welke dag voor de groep staat komt in
onze schookalender te staan die u aan het eind van
dit schooljaar zult ontvangen.

Schoolreis groep 3 t/m 7
Dinsdag zijn de kinderen van groep 3
tot en met 7 op schoolreisje naar
Hellendoorn geweest.
Om kwart over 9 vertrokken we met 3
volle bussen. Aangekomen bij het park
moesten eerst de tassen naar de
verzamelplek worden gebracht. Daarna
was iedereen gauw gevlogen.
Wat hebben we genoten! Het was
heerlijk rustig in het park, zodat er geen
lange wachtrijen waren.
Tussen de middag gezellig met z’n allen
patat gegeten.
Rond kwart over 4 reden we weer terug
naar Dedemsvaart. Moe…….

Kinderen van groep 3 in Hellendoorn. Binnenkort
veel meer foto’s van de schoolreis op de website.
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Munten kopen voor het Pleinfeest
Vorig jaar stond er een behoorlijk file bij de
muntenverkoop aan het begin van het
Pleinfeest. Dit willen we dit jaar voorkomen.
Daarom is er op woensdag 20 juni en
donderdag 21 juni ’s morgens om half 9 een
voorverkoop. Voor € 5 koopt u een zakje met
10 munten. Hiervoor kunt u op het Pleinfeest
hapjes, werkjes en drinken kopen. Meestal
voor één of twee munten. De voorverkoop is
in de teamkamer en zal geregeld worden
door onze conciërge Hans.

Boven: Allemaal samen heerlijk smullen en daarna snel weer
verder met spelen.
Links: Samen op het springkussen.

Kleuterfeest groep 1 en 2
Voor het eerst echt op schoolreis naar Giga
Konijnenhol en het werd een groot succes.
Na een hartelijke ontvangst op de
parkeerplaats gingen we eerst wat drinken.
Daarna de schoenen uit en heerlijk spelen in
het Giga Konijnenhol: touwladders, bruggen,
glijbanen, springkussen, een ballenbak en nog
veel meer om je helemaal uit te leven.
Na een drinkpauze gingen we naar de
voorstelling van Bultje en de jager kijken. Het
was heel leuk, omdat Simeon ook een beetje
mee mocht spelen. Hij leek wel een echte
acteur en kreeg een groot applaus van het
publiek.
Hierna was het tijd om te eten: patat met 3
lekkere snacks erbij. Iedereen was heerlijk aan
het smullen. Nadat we nog weer een uurtje
hadden gespeeld in het Giga Konijnenhol
kregen we een heerlijk ijsje als afsluiting van
deze fantastische dag.
Hierbij bedanken we ook alle ouders die
hebben gereden naar de Beerze Bulten.

Help uw kinderen veilig oversteken!
We hebben nog vijf mensen nodig!

We zijn druk bezig om voor het komende
schooljaar voldoende klaarovers te
krijgen zodat uw kinderen iedere dag
veilig kunnen oversteken. Er zijn nog 5
mensen nodig op de volgende tijden:
1. dinsdag om 11.45 uur. 2. dinsdag om
12.45 uur. 3. donderdag om 11.45 uur en
4 en 5. Vrijdag om 12.45 uur twee
personen. Wie vult voor ons de laatste
plekken. Ook opa’s, oma’s of andere
bekenden zijn welkom.
Overblijven!!
Als uw kind een keer extra
moet overblijven wilt u dit
dan zelf in de rode mappen
noteren.
Alvast bedankt voor uw
medewerking.
De overblijfcommissie.
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Voorstellen juf Evelyn Diertens

De nieuwe munten liggen klaar voor het
grote Pleinfeest.

Komende evenementen

Mijn naam is Evelyn Diertens en komend schooljaar
ben ik samen met Barbara Linnartz leerkracht van
groep 8 op De Langewieke. Na 13 jaar in het
speciaal basisonderwijs in Zwolle gewerkt te
hebben voor groep 7 en 8 leek het mij een mooie
nieuwe uitdaging om een groep 8 te draaien in mijn
eigen woonplaats. Onderwijs betekent voor mij dat
ik mag werken met jonge mensen die zich
verwonderen over het leven. Hierin hoop ik met hen
een goede relatie op te bouwen waarin ik ze mag
ondersteunen en coachen, terwijl we samen
bouwen aan hun toekomst. Ik ben 36 jaar,
getrouwd met Boes en samen hebben wij een zoon
van 5 jaar: Merijn. We wonen nu zo’n 10 jaar in
Dedemsvaart. Als ik vrij ben hou ik van muziek
luisteren en maken, tuinieren, fotograferen en
sporten. Ik kijk uit naar het samenwerken met mijn
nieuwe collega’s, de kinderen en de ouders en
hoop dat we er samen een fantastische tijd van
gaan maken.

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

Cursusvergadering hele team

donderdag 8 juni

Avond vierdaagse

di. 12 t/m vr. 15 juni

Vormselweekend gr. 7 en 8

za. 16/6 en zo. 17/6

Vaderdag

zondag 17 juni

Junivakantie

ma. 18/6 en di. 19/6

Voorverkoop munten
Grote Pleinfeest

woe. 20/6 en do. 21/6
vrijdag 22 juni

Heilig Vormsel viering Slagharen zaterdag 23 juni
Kamp groep 8

di. 26/6 t/m vr. 29/6

Oud papier container

donderdag 28 juni

MR vergadering

dinsdag 3 juli

Speelgoedochtend groep 1

vrijdag 6 juli

Vierde ronde oudergesprekken di.10/7 + woe. 11/7
Klassenruil

woensdag 11 juli

Afscheidsviering in de kerk

woensdag 18 juli

Sportdag (laatste schooldag)

donderdag 19 juli

Opruimdag, kinderen vrij

vrijdag 20 juli

Juf Evelyn van groep 8
het komende
schooljaar nieuw op
De Langewieke
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