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Parapluregel 1: Voor groot en klein
zullen we aardig zijn!
Vervanging zieke leerkrachten!!!!!!!
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Noteer in uw agenda

De emmers waarin batterijen en
doppen gegooid kunnen worden.

In de media wordt regelmatig gesproken over het tekort aan
invallers in het onderwijs. Ook op De Langewieke en bij ons
bestuur SKO-Twenterand speelt dit. Alle mensen uit de invalpool
zijn op dit moment al regulier aan het werk. Het eerste deel van
dit schooljaar hebben we tot nu toe 5 keer een invaller nodig
gehad. Helaas was er maar voor één dag iemand beschikbaar.
Gelukkig zijn parttime leerkrachten van ons team een aantal
keren bereid geweest om een dag extra te werken. En een
aantal keren is het extra opsplitsen van groepen niet door
gegaan. Op deze manier voorkomen we tot nu toe dat er
groepen naar huis moeten worden gestuurd. Als extra achtervang hebben we nog een aantal moeders en een opa die ons
in geval van nood wel willen helpen door een klas te
begeleiden die anders naar huis zou moeten worden gestuurd.
Op deze manier willen we zolang mogelijk voorkomen dat er
kinderen thuis zitten, maar helaas kunnen we dit voor de rest
van dit schooljaar niet garanderen. We vinden het belangrijk
om dit op tijd met u te communiceren en we willen u meteen
laten weten hoe ver we er ons als team ook voor inzetten om dit
te voorkomen. We hopen er samen het beste van te maken.

Inzamelingen
Op De Langewieke verzamelen we verschillende
dingen in het kader van duurzaamheid. Zo kunt u
iedere laatste woensdag en donderdag oud papier in
de container gooien bij school. Ook kunt u iedere dag
oude kleren, schoenen, gordijnen en andere stof
inleveren op school. We verzamelen dit en twee keer
per jaar wordt dit opgehaald. De opbrengsten gaan
naar de ouderraad en zij dragen hierdoor extra bij
aan de schoolreisjes. Daarnaast staan er in de keuken
twee emmers waarin we batterijen en plastic doppen
van flessen/pakken sparen voor goede doelen. We
hopen dat u met ons mee spaart en bovenstaande
materialen voortaan inlevert op school.
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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. We werken proactief aan een
veilige klas met een fijne en taakgerichte sfeer. Twee
weken geleden hebben we de Gouden weken gezamenlijk
afgesloten in de centrale hal. Alle groepen hebben aan
elkaar laten zien en verteld welke regels voor hun groep
erg belangrijk zijn het komende schooljaar. Aan het eind
hebben ouders van de MR., de jongste en oudste leerling
en twee personeelsleden het Gouden Weken protocol
getekend. Deze hangt bij de hoofdingang in de hal in een
mooie collage. Om eens te bekijken. De foto’s van dit
samenzijn kunt u zien op de website achter deze link:
https://myalbum.com/album/YsVGyONKkOVq

Eise zet zijn naam onder het protocol
namens de leerlingen.

Dierendag erg gezellig
Mede door het prachtige weer was het op 4
oktober een gezellige beestenboel van 13.00 uur
tot 13.30 uur. Er waren veel dieren te bekijken.
Op de website ook foto’s van deze activiteit.
https://myalbum.com/album/7F4HNxeOEdCO

Voorstellen juf Daniëlle groep 3.
Hallo allemaal,
Ik ben Daniëlle Mulder en vierdejaars student aan de KPZ. Ik kom uit
Hardenberg en ben 22 jaar oud. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om af
te spreken met vrienden, terrasjes te pakken en te fotograferen. Ik
zal dit jaar afstuderen en begin dus met mijn WPO stage.
Op donderdag en vrijdag zal ik in groep 3 voor de groep staan.
Ik hoop veel te leren op de Langewieke en de WPO aan het einde van
het jaar met succes af te sluiten. Spreek me gerust aan als er nog
Een foto van juf Daniëlle.
vragen zijn en dan zie ik u/je graag een keer op school!
Fietscontrole: In de eerste week
Herhaalde mededeling: 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.

na de herfstvakantie is er op
dinsdagochtend 30 oktober de
jaarlijkse fietscontrole. De
fietsen van groep 3 t/m 8 worden
gekeurd. Wilt u de komende
week alle gebreken verhelpen.
Ook goed voor de donkere tijden.
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Kinderboekenweek 2018
Op woensdag 3 oktober zijn we met zijn allen
fanatiek van start gegaan met de kinderboekenweek
met als thema “Vriendschap” en “Kom erbij…”.
We trapten af op het lied “Kom erbij…” van
Kinderen voor Kinderen met de hele school, op het
plein. We dansten er samen op los. Op woensdag
10 oktober kon iedereen boeken kopen op onze
boekenmarkt. Dit was een gezellig half uurtje na
schooltijd en er zijn heel wat boeken verkocht en
ook gekocht! Op woensdag 17 oktober was de
grote afsluiting van de kinderboekenweek met alle
klassen in de speelzaal. Voor de groepen 1 t/m 4
werden er per groep gouden en zilveren penselen
uitgereikt n.a.v. de tekenwedstrijd. Dit jaar
maakten de kinderen een tekening van vrienden die
samen op een fantasiedier reden n.a.v. het
prentenboek “Kom erbij”. Voor de groepen 5 t/m 8
werden de gouden en zilveren griffels uitgereikt
voor de mooist gemaakte quote rondom het thema
“Vriendschap”. Tussendoor trad elke groep op met
een eigen lied rondom ditzelfde thema. Deze
zangwedstrijd werd gewonnen door groep 2 met
het lied “Samen wij”. Zij kregen hiervoor de
gouden microfoon.
Het was bovenal een feestelijke en gezellige
afsluiting van de kinderboekenweek!
Foto’s zie onze website.
https://myalbum.com/album/TmE6CyIsMPc9

Nascholing leerkrachten

Groep 2. De winnaars van de Gouden
microfoon.

Informatieavond groep 1
Maandagavond 24 september was de
ouderavond voor groep 1. Er was veel
belangstelling van ouders. Ook een aantal
ouders van kinderen die dit schooljaar nog
instromen waren aanwezig. Nadat de juffen
zich hadden voorgesteld legden ze aan de
hand van een presentatie uit hoe de
dagelijkse gang van zaken is op school.
Welke vorm van lesgeven er wordt
gehanteerd en waarom daarvoor gekozen
wordt. Ook een aantal praktische tips
werden gegeven. De klassenouders voor
groep 1 werden voorgesteld. Dit zijn Kim Tuin
en Bianca Vos. Omdat beide moeders uit
groep 1A komen is voor groep 1B is de
moeder van Vera het aanspreekpunt. We
kijken terug op een informatieve avond met
een grote opkomst.

Naast de scholing die wij als team volgen zijn teamleden ook regelmatig bezig met
individuele nascholing. Dit schooljaar zijn juf Nicky en juf Barbara gestart met een
tweejarige schoolleiders opleiding. Juf Rozemarijn, juf Tancha en juf Brigit volgen cursussen
over Hoogbegaafdheid. Juf Agnes en juf Nicky volgen een cursus Talentenfluisteraar.
Meester Erik en meester Niels volgen een cursus over Rekenonderwijs. Meester Erik en
meester Koen volgen het tweede jaar van de gymopleiding. Meester Martijn volgt een
cursus Privacy en beveiliging Office 365. Juf Melanie volgt de cursussen Prachtig krachtig
leiding geven en Kindgesprekken. Daarnaast zijn er nog veel leerkrachten die
studiemiddagen bezoeken over verschillende onderwerpen. Kortom een enorme lijst van
persoonlijke ontwikkelingen van teamleden die allemaal ten goede komen aan de
verbetering van het onderwijs op De Langewieke.
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Voorstelling groep 3 en 4
Op dinsdag 2 oktober zijn de groepen 3 en 4 naar de
voorstelling DURF geweest, die bij ons op school
plaatsvond.
Er werd een verhaal uitgespeeld met poppen, over een
jongetje (Okke) die een verjaardagsfeestje mag geven en
daarbij van zijn moeder ook een het nieuwe jongetje van
de klas (Klaas) moet uitnodigen. Dit wil hij (onder druk
van zijn vriendje Bas) eigenlijk niet, omdat Klaas maar raar
is volgens Bas. Hij heeft lange haren en ziet er gek uit. Na
wat wijze lessen, besluit Okke 'op te staan' en er tegenin te
gaan. Buitensluiten hoort niet. Klaas komt toch op het
feestje van Okke, net als zijn andere vrienden. Bas komt
ook en biedt zijn excuses aan.
Motto van de voorstelling was: DURF!!! WIE ZWIJGT
STEMT TOE.... Durf dus tegen iemand die pest in te gaan,
want als je niks zegt of doet, betekent dat eigenlijk dat je
het pesten prima vindt.
Ook voor groep 1 en 2 was er een hele mooie
Kortom: een erg leuke en leerzame voorstelling!
voorstelling in onze speelzaal de afgelopen week.

Leerlingen groep 1 en 2 vrij.
Het duurt nog even maar op donderdagmiddag 20
december zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij. ’s
Avonds is vanaf 17.30 uur de Kerstviering op school.
Wilt u dit alvast noteren in uw agenda. Het staat
ook al in de Agenda op onze website.

Komende evenementen

In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van
de komende evenementen. U kunt opnemen in uw agenda.
Oud Papiercontainer

donderdag 18 oktober

Studiedag hele team

vrijdag 19 oktober

Alle kinderen vrij van school

vrijdag 19 oktober

Herfstvakantie

22 t/m 26 oktober

Zonnepanelen komen op de school 24 t/m 26 oktober
Fietscontrole gr. 3 t/m 8

dinsdag 30 oktober

Kriebelmoeders

vrijdag 2 november

Speelgoedochtend groep 1

vrijdag 2 november

Start atelier groep 5 t/m 8

vrijdag 2 november

Nationaal schoolontbijt

woensdag 7 nov. 08.30 uur

Ouderavond groep 8

maandag 12 nov. 19.30 uur

2e studiedag hele team

woensdag 14 november

Alle kinderen vrij van school.

woensdag 14 november

Eerste ronde oudergesprekken

di. 27 nov. en woe. 28 nov.

Namens het hele team, Jan Lammers.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
1. Opgeven bij MFC De Baron
Sinterklaas knutselmiddag
2. Info GGD IJsselland
Mijn kind en media
3. Opgave Kersmusical
Wie doet er mee bij de St. Vituskerk.
4. Info van de Gashouder
Voorstelling Aadje Piraatje
5. Zwarte piet advertentie

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