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Parapluregel 1: Voor groot en klein,
zullen we aardig zijn.
De Langewieke gaat op vakantie!
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Volgende week maandag en dinsdag zijn voor alle
kinderen de laatste lesdagen. Woensdag is dan in alle
groepen de opruimdag. Donderdag tenslotte voor iedereen
de sport- en speldag en daarna de zomervakantie.
We hebben heel veel mooie dingen gedaan in de laatste
weken. Groep 8 ging op kamp. De klassenruil gisteren.
Volgende week dinsdag mogen alle kinderen kijken naar
de musical van groep 8. En ’s avonds zijn o.a. de opa’s en
oma’s uitgenodigd. Drie hele mooie voorstellingen.
Woensdag is om 11 uur de afscheidsviering in de kerk, er is
ook een collecte. En dan donderdag het het afscheid van
groep 8. De musical nog een 4e keer, maar dan voor de
ouders en daarna de feestelijke afsluiting op het plein.
Kortom enerverende weken. Daarom kan iedereen na
volgende week welverdiend aan de grote vakantie
beginnen. Het team van De Langewieke wenst

iedereen een hele fijne vakantie met
veel mooi weer. Goed uitrusten en
gezond terugkomen van vakantie.

Het 2e Pleinfeest een groot succes

Veel belangstelling was er voor de
prachtige optredens.

Vrijdag 22 juni was het zover. Al voor 17.00 uur was het
gezellig druk op het plein. Er waren weer erg veel lekkere
hapjes gemaakt door veel ouders. De verschillende kinderen
hebben een prachtig optreden gegeven. Kyra en Alysha zijn
de winnaar geworden van de wisselbeker. Ook waren er
werkjes te koop die gemaakt waren door de kinderen. Het
was kortom een heel gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje. Ook financieel was het een succes. Na het
betalen van alle onkosten is er een opbrengst van € 1700,-.
Een super mooi bedrag. Daarom geweldig veel dank aan
iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen.
Binnenkort gaan we een extra touch screen aanschaffen van
o.a. de opbrengst van dit pleinfeest. Tot 14 juni 2019.
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Juffen en meester jarig
In juni waren er vier juffen en een
meester die op dezelfde dag hun
verjaardag vierden. Op onze school
gaan we altijd samen zingen voor een
jarige meester of juf. Vooral de derde
keer hoera vinden we allemaal erg
leuk. Dat gaat zo lekker hard. Dus ook
deze keer werd er samen gezellig
gezongen, en daarna gauw weer
terug naar de klas om aan het werk te
gaan.

Oude kleding opgehaald.
Er is een aantal weken geleden voor
de tweede keer oude kleding
opgehaald dat was ingezameld. Dit
keer was het maar liefst 526 kilo. Dat
leverde toch bijna € 160,- op. Een
mooi bedrag. Dus allemaal graag
door verzamelen voor de school.

De juffen en meester worden toegezongen.

Groep 8 flink aan het oefenen
Vervanging van het dak en zonnepanelen.
Het heeft een hele tijd geduurd, maar in de grote
vakantie zal dan toch eindelijk het dak van de
school worden vervangen. Het duurde even om de
verzekering en de gemeente allebei zo ver te
krijgen dat we aan de slag konden. Maar met
behulp van ons bestuur SKO-Twenterand is het nu
toch gelukt. De eerste twee weken van de vakantie
zullen alle dakplaten worden vervangen. Direct na
de bouwvak in de laatste twee weken van de
schoolvakantie zal alles (inclusief nieuwe
dakramen) netjes worden afgetimmerd. Als de
kinderen weer op school komen is dit deel dus klaar.
Door een extra investering van ons bestuur zal De
Langewieke na de vakantie de eerste school van
SKO-Twenterand, maar ook de eerste school in de
gemeente Hardenberg, zijn die zonnepanelen op
het dak gaat leggen voor zover wij weten. In het
kader van duurzaamheid vinden wij het belangrijk
om deze stap te zetten nu er mogelijkheden zijn.
Ook zullen er na de vakantie om dezelfde reden in
alle lokalen ledlampen worden aangelegd. Wat het
gebruik van electriciteit betreft zijn we dan selfsupporting. Dus heel mooi nieuws zo aan het eind
van het schooljaar.

Nog minder dan één week en dan moet
de musical van groep 8 worden
opgevoerd. Ze moeten er nog even flink
tegenaan. We zijn benieuwd hoe het
gaat worden. Aan het podium kan het
niet liggen, want dat ziet er prachtig uit.
Groep 8 veel succes!

Juf Barbara heeft er (ook met hulp van de kinderen uit
groep 8) weer iets prachtigs van gemaakt.
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De politie op bezoek in groep 1 en 2 i.h.k.v. het thema vervoer!!!

Voor alle kinderen van groep 1 en 2 een hele belevenis
om in een echte politieauto of op een echte politiemotor
te mogen zitten. Met dank aan onze politie vaders.

Nieuwe leerlingen op De Langewieke
In het tweede deel van dit schooljaar
zijn er weer een groot aantal kinderen
vier jaar geworden en gestart bij ons in
groep 1. Dat zijn Yoren Bakker, Bryan
Barczyszyn, Yaro Beltman, Guus van
den Berg, Nikki Brokken, Roland van
Dorrestein, Fleur Drogt, Bas Harms, Mitch
Haverkort, Rachelle-Tülay Isik, Bram
Jansen, Borre Nijkamp, Liz Padding,
Esmé Pettinga, Joris Ploeg, Fem Prinsen,
Anna Redder, Quin Thalen, Vera Roos
Tio, Mees van der Tol, Fayenne Vos,
Siem de Waart, Logan Wolf en Jim
Wever. In de vakantie zijn er ook een
aantal kinderen die vier worden. Deze
nieuwe kleuters stromen dan na de
grote vakantie in. We willen ze graag
even aan jullie voorstellen. Het zijn Dian
van de Belt, Kjeld Berg, Lily Hoorn, Sterre
IJzerman, Zoé Mansier, Romeyn Roest,
Eva Schans en Eise Schubert. Daarnaast
zal Jurre Imbos instromen in groep 3.
Zijn zus Noor Imbos komt in groep 7.
Tenslotte zal Dané Wolbink instromen in
groep 4. Een hele lijst met namen.
Kinderen van vier jaar en ook instromers
o.a. door verhuizingen. We wensen alle
nieuwe leerlingen en hun ouders een
hele fijne tijd toe bij ons op “De
Langewieke”.

Schoolgids en kalender klaar
De schoolgids en de schoolkalender voor het
nieuwe schooljaar zijn klaar. U kunt ze na de
vakantie beide downloaden van onze
website. Daarnaast kregen alle kinderen
deze week een kalender mee. Dit is de
laatste papieren versie. Vanaf het komende
schooljaar is de Schoolkalender er alleen nog
digitaal. Kijk op www.delangewieke.nl
Ook werden door de leerkrachten de
nieuwe (ingekorte vanwege het AVG)
leerlinglijsten meegegeven.
Als er ouders zijn die de papieren versie van
de schoolgids willen ontvangen, kunnen zij
zich melden bij de leerkracht van hun
kinderen. Op deze manier blijft u optimaal op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen op
De Langewieke.
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Ouders bedankt voor uw hulp dit jaar!!!
Aan het begin van het schooljaar hebben erg veel
ouders zich, via de klussenlijst, opgegeven om te
helpen bij ons op school. Het overgrote deel van de
ouders heeft daadwerkelijk kunnen helpen.
Onze grote dank hiervoor!
Bij een aantal onderdelen waren te veel opgaven of
een activiteit ging niet door.
De ouders die niet zijn gevraagd het afgelopen
schooljaar, willen wij toch danken voor hun opgave.
De werkgroep onderhoudsklussen hoeft niet meer zo
vaak bij elkaar te komen, omdat onze conciërge
Hans deze zaken nu allemaal voor elkaar maakt.
Iedereen heel erg hartelijk bedankt voor de inzet. We
hopen het komend schooljaar weer op uw
medewerking!
Vooral bij het klaaroveren en het overblijven zijn
nieuwe krachten nog steeds welkom.
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw
betrokkenheid. Op deze manier zijn jullie ook één van
de grote pluspunten van De Langewieke.

Aan de paraplu van de parapluregels hangen 26
vogels met de 26 namen van de leerlingen van groep
8, die gaan uitvliegen en De Langewieke zullen
verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:

Deze schalen zijn overgebleven na het pleinfeest. De
eigenaren kunnen ze ophalen bij Hans in de keuken.

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

Musical voor de gr. 1 t/m 7

dinsdag 17 juli

Opruimdag in alle klassen

woensdag 18 juli

Afscheidsviering in de kerk

woensdag 18 juli

Sportdag (laatste schooldag)

donderdag 19 juli

Afscheidsavond groep 8

donderdag 19 juli

Oud papiercontainer

donderdag 19 juli

Opruimdag voor het team

vrijdag 20 juli

Alle kinderen vrij van school

vrijdag 20 juli

Start van de zomervakantie

maandag 23 juli

1. Knuffeldieren verkoop
Uw hulp voor het goede doel.
2. Zomerdansweek
Een uitnodiging om mee te doen.
3. Folder Back on track
Voor wie deze hulp nodig heeft.
4. Publiek jaarverslag SKOT
Het bestuur SKO-Twenterand maakt
ieder jaar een publiek jaarverslag. Dit
jaar willen we dat ook delen met de
ouders van de scholen van SKOT.
5. Tuinvereniging Avereest
Kom a.s. zaterdag allemaal kijken.
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