
Alle meesters en juffen hebben morgen hun tweede studiedag 

van dit schooljaar. We zijn samen aan de slag om ons 

rekenonderwijs te verbeteren. De eerste studiedag ging het 

vooral over de leerkracht. Hoe geven zij op de juiste manier hun 

instructie?  Hoe verdelen zij hun tijd over de verschillende 

niveaus in de groep? Hoe introduceren ze de doelen van de les 

en hoe evalueren ze de doelen met de kinderen? Kortom wat is 

er allemaal mogelijk binnen de tijd van een rekenles. Morgen 

gaan we verder praten over: effectieve rekenlessen, omgaan 

met zwakke rekenaars en ook het streven naar hogere 

leeropbrengsten. Het middagdeel zal vooral gaan over de 

praktische uitwerking in de klas. In het voorjaar is de derde 

studiedag over Rekenen. We zullen dan vooral gaan kijken 

welke nieuwe rekenmethode het best past bij het onderwijs van 

De Langewieke. De volgende stap is dan het uitproberen van  

nieuwe rekenmethoden. Het komende schooljaar komt er dan 

een nieuwe rekenmethode die ook moet bijdragen aan een 

verbetering van het rekenonderwijs bij ons op school.  

Parapluregel 1: Voor groot en klein 

zullen we aardig zijn! 

Niet stoppen bij de klaarovers 
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Studiedag leerkrachten 
                        

Eén van de schilderijen in de 

centrale hal die conciërge Hans 

heeft gemaakt voor de “Herfst”. 

 

Het wordt steeds donkerder aan het begin van de 

dag als u, uw kinderen brengt. Helaas zijn er ouders 

die hun kinderen vlak bij de klaarovers op het 

fietspad van de weg afzetten. We verzoeken iedereen 

met klem om niet op de weg te stoppen. Ook al is het 

alleen om uw kind(eren) uit te laten stappen. Dit zorgt 

voor onveilige situaties voor andere weggebruikers en 

voor de klaarovers is het minder overzichtelijk. Wilt u 

dit bericht ook delen met oppas, grootouders of 

andere mensen die uw kinderen naar school 

brengen. We willen samen zonder ongelukken de 

winter door. Dan maar even iets verder lopen. 

Bedankt voor de medewerking. Ook namens alle 

klaarovers. 
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Make a Wish voor Ruben S. uit groep 8 

De leerlingen van groep 8 met Ruben voor de grote Hummer Limousine  

Actieschool fruit gaat van start 

Deze week starten we met de schoolfruit actie. Kinderen 
krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag in de ochtend 
pauze een stuk fruit of groente. Bij deze nieuwsbrief een 
stukje achtergrond informatie over groente en fruit eten in 
het algemeen en deze, door Europa gesubsidieerde, actie 
in het bijzonder. De kinderen hoeven dus op woensdag, 
donderdag en vrijdag, t/m de Koningsspelen in april 2019 
geen fruit meer mee te nemen naar school voor in de 
ochtendpauze.  
 

Vandaag was het dan zover. Van uit de Foundation Make a Wish is Ruben S. een grote 
verrassingsdag aangeboden. Op de foto hieronder is te zien dat hij op werd gehaald door 
een super mooie Hummer Limousine. De kinderen van zijn klas zwaaiden hem uit. Er 
staan hem vandaag tal van verrassingen te wachten, onder andere op bezoek bij 
Royalistiq. Hij is een zeer bekende filmmaker op You tube met meer dan 500.000 
abonnees. En Ruben gaat hem vandaag ontmoeten. 
We wensen Ruben en zijn ouders een onvergetelijke dag.  
 

Kinderen vrij van school 

Vanwege de studiedag morgen zijn alle 
kinderen op woensdag 14 november 
vrij van school.  

Het is prachtig herfstweer. De kinderen van 

groep 1 genieten er volop van. 
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Oud collega Jan Weekamp  

schrijft een boek!!! 

Verbouw aanvraag de deur uit 

schrijft een boek!!! 

 

Het boek van oud collega Jan Weekamp 

Tevredenheidsonderzoek De Langewieke:  
Deze maand moeten er weer vragenlijsten 

worden ingevuld door leerlingen, ouders en 

leerkrachten. De kinderen van groep 6, 7 en 8 en 

de leerkrachten doen dit iedere twee jaar. Voor 

de ouders is er één keer in de vier jaar een lijst met 

vragen om in te vullen. Voor of na de 10 minuten 

gesprekken staat er voor ieder ouder paar een 

computer klaar om dan onder het genot van een 

kop koffie de vragen te beantwoorden. Wilt u hier 

rekening mee houden in uw planning? Allemaal 

alvast bedankt voor de medewerking. 

Beste ouders, kinderen, leerkrachten en iedereen 

die op de een of andere manier bij De Langewieke 

betrokken is.  

Elke oud-onderwijzer heeft zo zijn eigen hobby’s. 

Ik mag o.a. graag schrijven. Zo is dan na lang 

ploeteren het volgende boek tot stand gekomen: De 

Boesekerel. Het is, al zeg ik het zelf, een spannend 

en vooral humoristisch verhaal.( 160 blz.) 

Te verkrijgen voor slechts 17 euro: de prijs van een 

flinke bos bloemen, maar je hebt er veel langer 

plezier van. Verkrijgbaar bij Primera, The Read 

Shop en Akkerroos 1 te Dedemsvaart. Blader het 

boek maar eens door. 

 

Door het grotere aantal leerlingen bij ons op school, is er dit schooljaar een structureel  
gebrek aan ruimte ontstaan. Daarom zit groep 3 met een lesopstelling in de speelzaal en 
gaat de Plusgroep en een deel van groep 7 regelmatig naar een lesruimte bij Dikkertje Dap. 
Dit gaat prima, maar is natuurlijk niet ideaal. Daarom zijn we het afgelopen jaar erg druk 
geweest om mogelijkheden te vinden om op één of andere manier toch extra ruimte te 
creëren. Het is nu de bedoeling om vanuit de centrale hal op de bovenverdieping een 
stukje naar de noordkant van de school uit te breiden. Er zullen twee kleinere lokalen 
ontstaan waar groepen die zijn opgesplitst les kunnen krijgen. Als de vergunningen binnen 
zijn, zullen we de bouwwerkzaamheden gaan inplannen. Zoals dat nu lijkt zal dat richting 
het voorjaar gaan gebeuren. Maar dat is nog van veel onzekere factoren afhankelijk. We 
blijven er naar streven dat we de nieuwe ruimtes dit schooljaar nog in gebruik kunnen 
nemen.   

Luizencontrole.  
Na de herfstvakantie is er weer 
een controle geweest bij alle 
leerlingen. Ook deze keer was de 
hele school luis en neten vrij. We 
bedanken de “Kriebelmoeders” 
weer voor hun inzet.  
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

de komende evenementen. U kunt opnemen in uw agenda.  

Alle kinderen vrij van school woensdag 14 november 

2e studiedag hele team woensdag 14 november 

Eerste ronde oudergesprekken di. 27 nov. en woe. 28 nov. 

Oud Papiercontainer                      woend. 28 nov. en don. 29 nov. 

Sinterklaas op school                        woensdag 5 december 

Speelgoedochtend gr. 1                  vrijdag 7 december   

Kerstmarkt leerkrachten SKOT          woensdag 12 december 

Oud Papiercontainer                     woend. 19 dec. en don. 20 dec. 

Kinderen groep 1 en 2 vrij                donderdagmiddag 20 dec. 

Kerstviering De Langewieke donderdag 20 dec. 17.30 uur 

Kerstvakantie                                     maand. 24/12 t/m vrijd. 4/1 

Oliebollenactie ouderraad             maandag 31 december 

 

 

Komende evenementen 

E-mail: 
info@delangewieke.nl 
Internet: 
www.delangewieke.nl 
Colofon 
Dit is een uitgave van  
k.b.s. “De Langewieke” 
Eindredactie: 
Jan Lammers 
 Namens het hele team, Jan Lammers. 

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. 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1.  Opnieuw aan de slag! 

Wie wil er werken in het onderwijs. 

2. Fruit en groente eten 

Tips voor ouders. 

3. Schoolfruit actie 

Ouder informatie over deze actie. 

4. Actie voor Duchenne Heroes 

Flessen sparen Top 2000 café. 

5. Jeugdsport monitor 

Uitnodiging invullen vragenlijst. 

6. Osteoporosedag 

Een uitnodiging. 

7. Actie ”Iedereen zingt D’vaart 

Bewaar allemaal je lampion. 

8. Poster sinterklaas intocht 

Hij komt aan in Dedemsvaart. 

9. Boek van Jan Weekamp 

De Boesekerel. 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Agenda”. 

Nog één van de schilderijen in de centrale hal. 


