S C H O O L J AAR 2 0 1 8 - 2 0 1 9

J A AR G A NG 1 7

NU M M E R 4

D AT U M : D I N S D A G 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 8
K AT H O L I E K E B A S I S S C H O O L D E L AN G E W I E K E
L A NG E W I J K 1 7 8 A, 7 7 0 1 AK D E D E M S V A AR T

#04

Nieuwsbrief De Langewieke
www.delangewieke.nl

info@delangewieke.nl

dir. Jan Lammers

tel. 0523 - 61 33 09

Parapluregel 2: Zelf doe ik het goed,
dan ziet een ander hoe het moet!
Kerstfeest op “De Langewieke”
In dit nummer
1

Kerstfeest op De Langewieke

1

Zieke leerkrachten

2

Kleding inzameling

2

Geen freerunning meer

2

Onderbouw vrij

3

Klaarover nieuws

3

Van de overblijfcommissie

4

Presentatie Topondernemers

4

Noteer in uw agenda

Donderdagavond is de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering op
school. Om 17.30 uur zijn alle kinderen welkom in hun groep
voor de gezamenlijke Kerstmaaltijd. De kinderen van groep 1
t/m 8 gaan in een gezellige mix aan 32 verschillende tafels
heerlijk genieten van de kerstmaaltijd. De ouderraad zal alles
versieren en verzorgen voor de kinderen. Het wordt vast weer
heel sfeervol. Om 19.00 uur gaan we met alle kinderen naar
de kerk voor de kerstviering. Alle ouders zijn daarbij ook
uitgenodigd. Tijdens de viering zal er een collecte zijn. We
vertellen het kerstverhaal en zingen samen veel kerstliedjes die
we op school al hebben geoefend. Als de viering is afgelopen
kunnen de kinderen met hun ouders terug naar het schoolplein
gaan voor een afsluitend “samenzijn”. Er zal voor iedereen wat
te drinken zijn; warm en koud. Ook is er nog iets lekkers bij te
eten. Mmmm! We willen als team nu alvast de O.R. en de
andere hulpouders heel hartelijk danken voor het vele werk bij
deze activiteit van donderdag. Het wordt vast een prachtige
afsluiting van 2018.

Zieke leerkrachten

Een beeld van de kerstmaaltijd van vorig jaar.
Heel gezellig allemaal samen aan tafel.

In de eerste bijlage bij deze nieuwsbrief leest u een
brief die met u gedeeld wordt vanuit het
schoolbestuur. Het blijkt bijna onmogelijk om invallers
te krijgen als één van onze leerkrachten ziek is. We
hebben een eerste opvang als team onderling
geregeld. Parttimers werken een dag extra of
groepen worden een dag niet opgesplitst. Hierdoor
zijn er tot nu toe geen groepen naar huis gestuurd. We
weten niet of we dit volhouden als er een leerkracht
meer ziek is, daarom opnieuw de oproep of er ouders
of grootouders zijn met een onderwijsbevoegdheid
die op De Langewieke in geval van nood een dag (of
meer les willen geven). Tot nu toe hebben we drie
opgaven, maar wie weet zijn er nog meer mensen die
ons kunnen helpen. (mail naar info@delangewieke.nl)
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Kleding inzameling
Een aantal weken geleden is de verzamelde kleding
opgehaald. Dit keer was het meer dan 500 kg wat
voor de ouderraad het mooie bedrag van €157
heeft opgeleverd. Dit gebruiken we weer voor alle
activiteiten van uw kinderen in de loop van het jaar.
Het is dus zeker de moeite waard om u oude
kleding, schoenen, dekens, gordijnen enz. voor
school te verzamelen. U kunt het elke dag op school
inleveren bij de buitenberging of in de keuken.
Alvast bedankt voor het sparen.

Onderbouw vrij
van school
Groep 1 en 2
hebben
donderdagmiddag
vrij van school
i.v.m. de
kerstviering
’s avonds op school.

Freerunning op het schoolplein
We hebben met het team afgesproken dat kinderen in de
pauze op het plein niet meer mogen free runnen. Er gebeuren
te vaak kleine en soms grote ongelukken. (gebroken arm)
We doen dit ook om op één lijn te zitten met de naschoolse
opvang bij Dikkertje Dap.
We zijn samen tot de conclusie gekomen dat freerunning op
deze leeftijd begeleid moet worden door een deskundige
leiding om ongelukken te voorkomen en om op verantwoorde
manier bezig te zijn. Dat kunnen wij als school en BSO niet
bieden. Vandaar deze afspraak.

De hal in de school is weer helemaal omgetoverd in kerstsfeer.
We willen de moeders van de versiercommissie hartelijk danken
voor dit prachtige resultaat.
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Klaarover nieuws
We blijven u regelmatig op de hoogte houden om
zo samen voor een maximale zekerheid te zorgen.
Er steken iedere dag veel kinderen over met
ouders, grootouders of andere begeleiders. Tot nu
toe steeds zonder ongelukken en dat willen we zo
houden. Daarom blijven dit soort berichten nodig.
Dit keer vragen wij u om de uitritten van onze
buren vrij te houden. We willen geen overlast
veroorzaken.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar twee
klaarovers voor de donderdag om 11.45 uur. En
voor de vrijdag tussen de middag. Of om 11.45 uur
of om 12.45 uur. Wie helpt ons uit de brand en
neemt deze beurt op zich? Nu moet er iemand
twee keer staan.

Groep 5 t/m 8 a.s. vrijdag om 14.00 uur vrij
Zoals al stond beschreven op het formulier voor de opgave
van het Kerstsamenzijn, blijven alle kinderen van de groepen
5 t/m 8 a.s. vrijdag over op school. Allemaal een lunch
pakketje meenemen wat we dan in de klas opeten. Na een
korte pauze gaan we meteen verder met de lessen. Op die
manier kunnen de kinderen dan al om 14.00 uur naar huis om
te starten met hun Kerstvakantie. De meesters en juffen
kunnen daarna alles opruimen en ook mooi op tijd naar huis.

Naast de centrale hal zijn ook de
klassen versierd. In alle groepen staat
een hele mooie kerstboom met stal.

Groep 3 op bezoek bij Dorgelo

De kinderen van groep 3 mochten ook zelf een
taartje versieren.

Op woensdag 28 november heeft groep 3
een bezoek gebracht aan banketbakkerij
Dorgelo in Dedemsvaart.
In onze leesmethode hebben we het thema
smakelijk eten afgerond en daar sloot dit
bezoek mooi bij aan.
De kinderen mochten hazelnootschuim en
een stukje chocolade proeven, mmm
wat lekker!
We willen banketbakkerij Dorgelo enorm
bedanken voor hun gastvrijheid en inzet.
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Presentatieavond Topondernemers
De leerkrachten en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 willen u graag alvast
uitnodigen om de presentatieavond van TOPONDERNEMERS bij te wonen op
onze school. Deze keer vindt de avond plaats op maandag 14 januari. De
deuren gaan open om 18.30 uur en sluiten om ongeveer 19.30 uur. U kunt de
resultaten bewonderen van de, mede door uw kind gemaakte, werkstukken/
muurkranten/PowerPoint presentaties etc. De volgende thema’s zijn dan aan
bod geweest in groep 5 t/m 8: Ik , jij, wij. Sport en ontspanning. Water,
aarde, lucht en vuur. Tot dan!
Alle activiteiten kunt u iedere dag
actueel bekijken via onze website
www.delangewieke.nl
Rechts bovenaan: “Agenda”.

Een aantal
werkstukken
hangen nu al in
de hal

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

woens. 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

Kinderen groep 5 t/m 8 vrij

vrijdag 21 dec. vanaf 14.00 uur

Oliebollenactie ouderraad

maand. 31 dec. 10.30 uur

Speelgoedochtend gr. 1

vrijdag 11 januari

Kriebelmoeders controleren

vrijdag 11 januari

Topondernemers kijkavond

maandag 14 januari

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
1. Vervanging bij ziekte.
Brief bestuur SKO-Twenterand.
2. Digitaal gedrag en sociale media.
Een brief vanuit het schoolteam.
3. Kerstviering op De Langewieke.
Nog één keer alle tijden op een rijtje.
4. Mantelzorgers in de klas.
Over een voorlichting in groep 8.
5. Combitrefbal Dedemsvaart.
Een activiteit in de kerstvakantie.
6. De Kern maatschappelijk werk.
Over het aanbod groepstrainingen.
7. Bouwblokjes event.
In de kerstvakantie.

Namens het hele team, Jan Lammers.

Het team van De Langewieke wil iedereen
een Zalig Kerstfeest toewensen,
een fijne jaarwisseling en daarna
een geweldig en vooral gezond 2019.

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

