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Parapluregel 3: Onze handen zullen
voor de spullen zorgen, dan kunnen
we ze weer gebruiken morgen!
Zieke leerkrachten en vervangers
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Noteer in uw agenda

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al verteld over het gebrek
aan invallers in het primair onderwijs. Gelukkig heeft nog weer
één ouder zich gemeld om in geval van nood ons te helpen. De
afgelopen weken zijn er al zes leerkrachten één of meerdere
dagen ziek geweest door de griep. Tot nu toe hebben we dit
kunnen oplossen doordat ander leerkrachten in een andere
groep wilden werken en een aantal groepen niet opgesplitst
werden. Ook zijn er leerkrachten geweest die op hun vrije dag
toch bereid zijn gevonden om een dag extra te werken om zo
te voorkomen dat er groepen naar huis moesten worden
gestuurd. Maar zoals u het overal leest, is het met hangen en
wurgen. Het lukt ons en zoals u weet doen we er alles aan om
naar huis sturen te voorkomen. Maar het zal moeilijk worden om
dit de komende maanden vol te houden.

Vrijdag 15 maart staking op De Langewieke!
We hebben deze week met het hele team uitgebreid gesproken over het wel of niet meedoen aan
de landelijke stakingsactie van heel het onderwijs in Nederland. Er zijn nog veel onduidelijkheden,
niet alle bonden staan op dit moment achter de staking. Maar….. het beroep van leerkracht is
nog steeds niet aantrekkelijk genoeg, waardoor er te weinig mensen kiezen voor dit vak.
Er zijn daarom steeds minder invallers beschikbaar en dat wordt alleen maar erger. Daarnaast
is er nog steeds meer geld nodig om meer handen in de school te krijgen om zo een deel
van de werkdruk weg te kunnen halen. Kortom er zijn argumenten om wel te staken en er zijn
argumenten om niet te staken. Binnen het team is er daarom ook verdeeldheid over het wel
of niet staken. Maar staken is een individueel recht en er zijn binnen onze school veel
leerkrachten die willen staken. Daardoor kunnen op vrijdag 15 maart veel groepen niet bezetten
en in de meeste groepen geen les geven. Ik heb daarom moeten besluiten dat De Langewieke
op vrijdag 15 maart gesloten is. We brengen u expres erg op tijd op de hoogte van ons
voornemen, zodat u voor deze dag nog iets anders kunt regelen voor uw kinderen. Daarnaast
hopen de mensen die staken dat de acties op lange termijn effect hebben en dat het dus allemaal
ten goede van uw kinderen zal komen. Mochten er in de komende weken nog landelijke
ontwikkelingen zijn waarin de regering toch positieve stappen zet richting het onderwijs dan
kunnen we nog op ons besluit terugkomen. Maar daar ga ik op dit moment niet vanuit en
waarschijnlijk zal onze school dus gesloten zijn.
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Topondernemers kijkavond succesvol
Vol trots presenteerden de leerlingen van groep 5
t/m 8 maandagavond 14 januari al hun gemaakte
werk. Er is de afgelopen maanden gewerkt aan
opdrachten binnen de thema's 'Ik, Jij, Wij', 'Sport &
Ontspanning' en 'Water, Aarde, Lucht en Vuur'.
De hal hing vol met de gemaakte muurkranten en in
alle klassen werd voor een groot publiek
gepresenteerd. Leerlingen van groep 8 bakten, met
behulp van ouders, stapels pannenkoeken.
Wij willen alle kinderen bedanken voor hun enorme
inzet en de mooie, goed voorbereide presentaties.
Best spannend om voor zoveel ouders je verhaal te
vertellen, maar jullie deden het fantastisch.
Ouders, opa's en oma's en alle andere aanwezigen,
bedankt dat jullie er met zoveel waren om al dit
moois te bekijken en beluisteren!

Ook in groep 5 werden er mooie
presentaties gegeven.

Oproep overblijfouders (grootouders)
Het lukt de overblijfcommissie op dit moment niet om per middag voldoende
overblijfkrachten te hebben. Gelukkig zijn een aantal dames bereid om op twee dagen
mee te draaien. Daarom de dringende oproep om u op te geven voor één dag
overblijfkracht te zijn op school. Op dit moment zijn er ook een aantal oma’s die ons
hier in ondersteunen. Misschien dat u dit nog op een idee brengt. Wilt u ons helpen?

Nogmaals afspraken bij het halen en brengen:

Wilt u uw auto parkeren bij de St. Vituskerk of de parkeerplaatsen langs de
Langewijk of in de Bloemenbuurt. Het betekent soms 100 meter meer lopen maar
het is echt nodig i.v.m. de veiligheid. Wilt u nooit meer parkeren bij de
pionnen van de klaar-overs of op het fietspad. Deze regel is echt van enorm
belang. Auto’s op het fietspad betekent dat fietsers moeten uitwijken en dat
betekent dat kinderen met hun fiets op het deel van de auto’s komen en dat er
echt gevaarlijke situaties ontstaan. De klaar-overs houden soms hun hart vast bij
wat ze zien. Gelukkig tot nu toe zonder ongelukken. Maar dit kan niet goed blijven
gaan op deze manier. Dus wilt u nooit meer stoppen op het fietspad van de
Langewijk. Ook niet om uw kind even uit te laten stappen.
Wilt u andere mensen die uw kinderen halen of brengen (opa’s, oma’s en evt.
oppas) het bovenstaande ook vertellen en op het hart drukken. Enorm bedankt.
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Zilveren weken!

De eerste twee schoolweken van 2019 is er in alle
groepen weer gewerkt aan de regels die in iedere
groep aan het begin van het schooljaar zijn
opgesteld. Maandagmiddag 21 januari waren alle
kinderen in de centrale om aan elkaar te vertellen
hoe het gaat.
Iedere groep vertelde in de centrale hal welk regel
top was en goed ging: Elkaar helpen als je
verdrietig bent, samen spelen is samen delen en
iedereen speelt mee, we sluiten niemand buiten
waren afspraken die genoemd werden.
Ook vertelde iedere groep een regel die nog niet
altijd goed lukt: Stop is stop, elkaar uit laten praten
en goed naar elkaar luisteren waren hier enkele
voorbeelden.
Het komende half jaar gaan we vooral aan de tips
werken en proberen we de tops even goed te
houden. De bijeenkomst in de centrale hal werd
afgesloten met het zingen van ons schoollied.
Er werd uit volle borst gezongen en daarna ging
iedereen weer terug naar de eigen groep.
Kinderen uit de verschillende groepen vertelden
aan elkaar wat hun tops waren en wat er nog
beter kan. De tips.

Verbouwingsontwikkelingen
Zoals het er nu naar uit ziet gaan we
rond de meivakantie starten met de
verbouwing. Op de boven verdieping
zullen er twee extra groepsruimtes bij
komen om de groepen op een betere
manier te kunnen op splitsen. De
vergunning voor de verbouwing is
afgegeven. Op dit moment worden de
constructieberekeningen gemaakt en
zullen de materialen besteld gaan
worden zodat men in de meivakantie
kan starten.
De tekening van de aanpassing op de
bovenverdieping zoals die uitgevoerd zal worden.
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Uitslag vragenlijsten van Beekveld en Terpstra
In november tijdens de 10 minuten
gesprekken hebben bijna alle ouders een
vragenlijst ingevuld op de computer. Eén
keer in de vier jaar is er een
tevredenheidsonderzoek bij onze ouders.
Dit tevredenheidsonderzoek vindt iedere
twee jaar plaats bij de leerkrachten en de
leerlingen van de groepen 6 t/m 8. De
positieve uitslagen zijn eerst
besproken in het team en daarna met
het schoolforum en de M.R. In de eerste
bijlage van deze nieuwsbrief kunt u de
uitslagen zien en daarnaast een reactie van
zowel het team als van de ouders van
schoolforum en MR. Zeker de moeite waard
om te bekijken.
Alle activiteiten kunt u iedere dag
actueel bekijken via onze website
www.delangewieke.nl
Rechts bovenaan: “Agenda”.

Nog een beeld van de afsluiting van de zilverenweken.

Komende evenementen

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
1. Uitslag tevredenheidsonderzoek
Ouders, leerlingen en leerkrachten.
2. Actie Noud Knevelbaard groep 7
Alpe d’HuZes lopend beklimmen.
3. ’t Kloetje weer geopend
Om carnavalskleren te kopen.
4. Dansstudio Movation
Een flyer voor opgave kleuterdans

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

maand. 18/2 t/m vrijd. 22/2

Schooladvies gesprekken gr. 8

ma. 25/2, di. 26/2 en woe. 27/2

10 minuten gesprekken gr. 1 t/m 7 dinsd. 26/2 en woensd. 27/2
Oud papier container

donderdag 28 februari

Kriebelmoederscontrole

vrijdag 1 maart

Speelgoedochtend gr. 1

vrijdag 1 maart

Carnavalsoptocht

zaterdag 2 maart

Schoolcarnaval

maandag 4 maart

Taalfeest groep 1 en K.D.O.

woensdag 6 maart

Namens het hele team, Jan Lammers.
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