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Parapluregel 1: Voor groot en klein
zullen we aardig zijn!
De start van het nieuwe schooljaar!
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Groep 3 is ook gestart. Ingespannen
wordt er geluisterd naar de juf..

Het schooljaar 2018/2019 is begonnen. We hopen dat iedereen
een hele fijne zomervakantie heeft gehad en dat we opnieuw
een jaar krijgen waarin we veel van elkaar mogen leren. Zowel
voor de leerlingen, de ouders als de leerkrachten. Deze
gedachte past geheel bij ons schoolmotto: Samen werken =
samen leren.
Dit jaar zullen we wederom verder gaan met onze
schoolontwikkelingen; we gaan verder met het werken met
groepsplannen. Dit schooljaar wordt het groepsplan Gedrag
helemaal ingevoerd. Het werken met Kwink staat hierbij
centraal. Tijdens de informatieve ouderavond hoort u hier meer
over van de groepsleerkrachten. Als u echt nieuwsgierig bent
kunt u ook kijken op kwinkopschool.nl. Daarnaast zullen we dit
jaar tijdens onze studiedagen het Rekenonderwijs nader
bestuderen. We willen hier kwalitatief een stap naar voren
maken en daar gaat in de komende jaren ook een nieuwe
methode voor ons rekenonderwijs bij horen.
Dit past precies bij ons streven om de doorgaande lijn binnen
onze school steeds verder te optimaliseren. Wat loopt heel
goed? Wat kan beter? Doen we allemaal hetzelfde, zodat we
duidelijkheid naar onze leerlingen scheppen? Hoe gaan we ons
de komende jaren verder ontwikkelen? U leest het, niet alleen
uw kinderen leren hopelijk het komende jaar heel veel, ook de
leerkrachten blijven zich volop ontwikkelen.

Gymafspraken!
We willen u er bij dezen op attenderen dat alle
kinderen zich vanwege de hygiëne na het gymmen
moeten douchen. Wilt u uw kind dus een handdoek
meegeven? Ook als de groep aan het einde van de
middag les heeft, wordt er gedoucht. Alle kinderen
moeten, in verband met de veiligheid, gymschoenen
dragen tijdens de gymles (geen zwarte zolen).
Bedankt voor uw medewerking.
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Gouden weken op De Langewieke
Ook dit schooljaar zijn wij gestart met De Gouden Weken.
Deze weken staan in het teken van groepsvorming, onze
school- en klassenregels en sociaal gedrag onderling. Met
allerlei groepsvormende activiteiten leert de leerkracht de
kinderen kennen en andersom. De basis voor een goede
samenwerking wordt gelegd. De toon wordt gezet. We
werken proactief aan een veilige klas met een fijne
en taakgerichte sfeer. De afsluiting van De Gouden Weken
is op donderdag 27 september. Iedere groep presenteert
tijdens deze bijeenkomst in de hal de opgestelde
klassenregels aan alle andere leerlingen. Ook gaan we
samen het schoollied zingen. De klassenregels zullen een
belangrijke plek krijgen in de eigen groep. Alle regels zijn
gebaseerd op de parapluregels die in alle klassen en ook
bij alle ingangen hangen. Ook aan het begin van iedere
nieuwsbrief staat een parapluregel.
Ook de rest van het jaar blijven we actief aandacht
besteden aan een positieve sfeer. Iedere week staat er in
iedere klas een leerling in de schijnwerpers door bijv. “de
ster van de week”, “de kanjer van de week”.
Na de kerstvakantie hebben we de Zilveren Weken. We
willen heel graag dat kinderen op een positieve manier
met elkaar omgaan. Mede door deze aanpak hopen wij de
prettige en open sfeer bij ons op De Langewieke zo goed
mogelijk te behouden.
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Vragenlijsten invullen!
Vorige week kreeg u van ons een
e-mail met het verzoek om twee
vragenlijsten in te vullen.
(digitaal in Forms)
De checklist (één keer per gezin)
is al 117 keer ingevuld. Nog 37
te gaan.
De andere vragenlijst die
ingevuld moet worden voor ieder
kind is al 140 keer ingevuld.
Nog 91 te gaan.
Wilt u deze week de lijst nog
invullen? U ontving de mail vorige
week woensdag 5 september
rond 16.00 uur. Kunt u hem
makkelijk terugvinden. Alvast
bedankt voor het invullen. De
leerkrachten zullen vanaf
volgende week contact met u
opnemen als u aangegeven heeft
de ingevulde vragenlijst nog
mondeling te willen toelichten.

De Langewieke klussenlijst
De komende weken krijgt u via de e-mail het verzoek
de klussenlijst in te vullen. Dit doen we nu digitaal.
Daarop staan veel werkzaamheden waarbij we graag
uw hulp zouden willen inschakelen. Wilt u allen deze
lijst invullen? (ook als u niet kunt helpen)
Veel zaken zijn zonder uw hulp niet mogelijk. Laat ons
en uw kinderen niet in de kou staan!!
Vooral voor het klaar-overen zijn we nog een aantal
mensen nodig.
Een foto van meester Koen.

Meester Koen groep 7 stelt zich voor: Mijn naam is Koen Olde Hampsink. Ik ben 27
jaar en woon in Tubbergen. Maandag en dinsdag sta ik samen met Niels voor groep
7. Woensdag tot en met vrijdag werk ik op basisschool Het Galjoen in Wierden. Daar
sta ik voor groep 5. Een van mijn favoriete hobby’s is voetbal. Elke zondag speel ik in
het 8e van voetbalclub TVC ’28. Andere hobby’s zijn koken, sporten in de
sportschool of een terrasje pakken met mijn vrienden. Ik hoop dat we er een leuk,
maar vooral ook leerzaam schooljaar van gaan maken!
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Inloopavond maandag 17 september
Ook dit jaar willen we graag alle belangstellenden
weer de mogelijkheid geven om even een kijkje te
nemen bij ons op “De Langewieke”. We houden de
inloopavond op a.s. maandag 17 september van
18.30 uur tot 19.30 uur. Alle leerlingen mogen dan
met hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, de
buurvrouw/-man, de oppas, of wie dan ook, een kijkje
komen nemen in de nieuwe groep. Onder het genot
van een kopje koffie kan natuurlijk ook de rest van de
Ook groep 5 is er klaar voor om er een
school bekeken worden. Ook ouders die nog geen
mooi schooljaar van te maken.
kinderen bij ons op school hebben, zijn natuurlijk van
harte welkom om een stukje sfeer van onze school te
Nieuwe stagiaires
proeven.
Ook dit schooljaar zijn er weer
verschillende stagiaires actief bij
Openingsviering in de St. Vituskerk
ons op school. Vanuit het mbo
Zoals in de digitale kalender op de website
komt Juf Sanne in groep 2 op
woensdag, donderdag en vrijdag.
vermeld staat, zullen we vandaag starten met
In groep 3 is juf Sabine op
een gezamenlijke viering in de kerk. De
maandag en dinsdag, dinsdag geeft
openingsviering is vandaag om 14.30 uur in de
meester Noa in de sporthal
St. Vituskerk. De liedjes zijn al hard geoefend.
gymlessen en tenslotte is er in
Alle kinderen gaan met hun groep naar de kerk
groep 3 ook een stagiaire vanuit de
(en ook weer terug naar school). We zouden het
Pabo 3e jaar actief. Dat is ook een
fijn vinden om samen met veel ouders de start
juf Sanne. Binnenkort komen er
van het nieuwe schooljaar te vieren. Tijdens de
nog vier stagiaires vanuit de Pabo.
viering is er ook een collecte voor de kerk.
Zij zijn eerste en tweedejaars. We
wensen jullie allemaal een hele
fijne tijd op De Langewieke. En we
hopen dat jullie heel veel zullen
leren.
Data Studiedagen bekend

Dit jaar zijn er voor het hele team
ook weer drie studiedagen. Na het
overleg van afgelopen maandag zijn
deze nu bekend.
1e studiedag vrijdag 19 oktober
2e studiedag woensdag 14
november
3e studiedag maandag 8 april 2019.
Deze drie dagen zijn alle kinderen
vrij van school. Wilt u ze allemaal
noteren in uw agenda.

Ook de gymlessen zijn weer gestart. Op deze
foto zijn de kinderen van groep 4 bezig in
één van de vier hoeken.
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Oud papier container
Helaas neemt de opbrengst van het oud papier
langzamerhand iets af. Daarom komt de container
het komende schooljaar steeds drie dagen bij de
school te staan. Hij staat altijd op de parkeerplaats
aan de straat bij de kerk. Dat is in principe altijd op de
laatste woensdag t/m vrijdag van de maand. Voor
alle exacte data kunt u kijken in de digitale
schoolkalender op de website www.delangewieke.nl.

We hopen dat op deze manier de opbrengst
voor de school en dus uw kinderen weer wat zal
verhogen.
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Zondag 23 september
Vredesdienst
Ieder jaar houden de gezamenlijke
kerken in september een
Vredesdienst. Deze wordt dit jaar
gehouden in de Hervormde kerk
aan de Hoofdvaart. Iedereen is
zondag 23 september vanaf 9.30 uur
uitgenodigd.

Ook het tweede deel van de
Rots en Water training in groep
6 en 7 is weer van start
gegaan.

Gezonde traktaties
Aan het begin van dit schooljaar willen we vertellen
dat we als team erg blij zijn dat zo veel kinderen al
gezond trakteren op hun verjaardag. Als school
kunnen we dat bijzonder waarderen.
De traktatie aan de meesters en de juffen kan ook
met een “gezonde” kleinigheid volstaan. Dat is ook
beter voor hun gezondheid.
We hopen dit jaar op allemaal gezonde traktaties.

ATELIER:
Voor atelier zijn we op zoek naar
TIJDSCHRIFTEN. Graag inleveren
bij juf Karlijn

Oproep deelname Ateliermiddag. Zie bijlage.
De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 bieden wegens groot succes ook dit schooljaar op
vrijdagmiddag weer ATELIERMIDDAGEN aan.
We willen onze leerlingen met activiteiten, technieken en vaardigheden in aanraking laten
komen waardoor hun fantasie, motivatie en enthousiasme geprikkeld wordt. Dit doen we d.m.v.
het aanbieden van verschillende workshops van 3 weken waar leerlingen zich voor opgeven
(bijv. een dans aanleren, djembé spelen, koken, figuurzagen, fotografie, drama, schilderen,
etc.). Hierbij kunnen we talentvolle en/of hulpvaardige ouders /verzorgers /grootouders, etc.
goed gebruiken! Bij deze nieuwsbrief en ook volgende week bij de klussenlijst zit er een bijlage
met meer informatie en met tijden waarop we graag van uw hulp gebruik willen maken in één
of meerdere blokken. Geeft u zich op???
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Bouwontwikkelingen op De Langewieke
In de grote vakantie is onder tropische weersomstandigheden de dakbedekking vervangen op
het schuine dak van de school. Er zijn allemaal nieuwe staalplaten opgekomen. De overstekken
zijn rondom helemaal opnieuw afgetimmerd en voorzien van super strak staalplaatmateriaal.
Dit allemaal n.a.v. de zware storm in het voorjaar. Het ziet er super strak uit.
In oktober komt het tweede deel. Dan zal er in de hele school led verlichting komen en ook
zullen er energie zuinige vloerpompen geplaatst worden. In de herfstvakantie worden dan de
zonnepanelen geplaatst. Ondertussen zijn we bezig met de bouwtekeningen van de
verbouwing op de bovenverdieping. We hopen in het voorjaar te kunnen starten met het
realiseren van twee extra (kleinere) lesruimtes die we willen gebruiken als we groepen
opsplitsen zoals we nu doen in de groepen 2 t/m 4 en groep 7. Kijkt u eens omhoog naar het
prachtige dak. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

En een foto van groep 8 bij het begin
van hun laatste schooljaar bij ons op
De Langwieke

Komende evenementen

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

donderdag 13 sept. 14.30 uur.

Ouderavond groep 3

donderdag 13 sept. 19.30 uur.

NIO toets afname groep 8

maandag 17 september

Inloopavond alle groepen

maandag 17 sept. 18.30 uur.

Ouderavond groep 5

dinsdag 18 sept. 19.30 uur.

Ouderavond groep 7

donderdag 20 sept. 19.30 uur.

Ouderavond groep 1

maandag 24 sept. 19.30 uur.

Oud papier container bij school

woe. + don. 26+27 sept.

Afsluiting gouden weken

donderdag 27 september

Ouderavond groep 6

maandag 1 okt. 19.30 uur.

Toneelvoorstelling groep 3 en 4

dinsdag 2 okt.

Werelddierendagviering

donderdag 4 okt. 13.00 uur.

Ouderavond groep 2

donderdag 4 okt. 19.30 uur.

Namens het hele team, Jan Lammers.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
1. KIES informatiebrief
Voor ouders om u op te geven.
2. Jubal
Een oproep.
3. Opgave Atelier middag
Wij en ook uw kinderen hopen dat
veel mensen zich opgeven.

Alle activiteiten kunt u iedere dag
actueel bekijken via onze website
www.delangewieke.nl
Rechts bovenaan: “Kalender”.
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