
  

Begin maart waren zowel de optocht, waar we als school aan 

meededen met 222 personen, als de feestmiddag met alle 

kinderen in De Baron een groot succes. Voor de optocht had de 

commissie alles perfect geregeld. De kar zag er prachtig uit met 

al die draaiende delen. De kleding zag er super uit en er waren 

heel wat “muziekinstrumenten” gemaakt door ouders. De 

optocht werd ondersteund door dj vader Dennis en er was zelfs 

een Langewieke optocht lied gemaakt. Al met al behaalden we, 

als grootste loopgroep ooit, een zeer verdiende tweede plaats. 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor al het werk in de 

voorbereiding en de reclame voor onze school.   

Maandag middag waren alle kinderen prachtig verkleed. Mede 

door dj vader Sander was het meteen vanaf het begin al erg 

gezellig. Alle groepen hebben deze middag een optreden 

verzorgd, er is veel polonaise gelopen en tot slot traden De 

Pintermannen ook nog op. Vooral toen de vlaggetjes werden 

uitgedeeld, steeg de stemming tot grote hoogte. Vanaf drie uur 

ging iedereen moe maar voldaan naar huis of meteen door naar 

het carnaval van de Venekloeten. 

Op de website bij Downloads en dan bij Fotoalbum staan heel 

veel foto’s van beide activiteiten en ook nog een paar filmpjes 

van de optocht. Via Klasbord heeft u het wachtwoord ontvangen. 

 
A.s vrijdag 15 maart staking  

#06 

 

 

 Nieuwsbrief De Langewieke 
 

Parapluregel 3: Onze handen zullen 

voor de spullen zorgen, dan kunnen 

we ze weer gebruiken morgen! 
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Carnaval De Langewieke erg gezellig 

 

                        

 

In de vorige nieuwsbrief heeft al een stuk 
gestaan over de staking a.s. vrijdag in het 
onderwijs in heel Nederland. Daarom is de 
school dus gesloten.  
Voor alle kinderen is er a.s. vrijdag 15 
maart dus geen school. 
De buitenschoolse opvang bij Dikkertje Dap 
laat weten dat er vrijdag bij hen wel extra 
opvang is indien dit nodig mocht zijn.  

 

 

Een klein deel van de hele grote groep 

ouders en kinderen die meeliepen met 

de optocht. 
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Oproep klaar-over ouders (grootouders) 

Drum4fun komt naar De Langewieke 

Iedere twee jaar proberen we met alle kinderen van 
de school een gezellige culturele dag te organiseren. 
Wat jaren geleden was dat Dans in school met een 
voorstelling bij De zeven Linden. 
Op dinsdag 14 mei komt dit jaar Drum4fun. Zij 
gaan de hele dag met alle groepen aan de slag in 
een workshop. ’s Middags is er om 14.45 uur een 
voorstelling voor alle ouder(s) en verzorger(s). Dit 
keer is de uitvoering in sporthal De Citadel. 
Het duurt nog even maar u kunt nu dus alvast deze 
middag vastzetten in uw agenda. T.z.t. ontvangt u 
nog nadere informatie over deze feestdag. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen van groep 1 
deze dinsdagmiddag ook naar school toe gaan.  
 

Het lukt de moeders die iedere dag de bezetting van het klaar-overen regelen op dit 
moment niet om voldoende klaar-overs op hun lijst te krijgen. Gelukkig zijn een aantal 
dames bereid om twee keer aan de weg te staan. Maar eigenlijk is dat niet bedoeling, 
omdat iedereen natuurlijk mede verantwoordelijk is dat alle kinderen veilig oversteken. 
Daarom de dringende oproep om u voor het klaar-overen op te geven. Zo zorgt u er 
ook voor dat de kinderen veilig aan de overkant komen. We zoeken voor de volgende 
tijdstippen een klaar-over: maandag 8.10 of 11.40 uur en ook om 15.10 uur. Dan op de 
donderdag om 11.40 uur en 15.10 uur en tenslotte vrijdag 11.40 of 12.40 uur.  Dus 
totaal komen we op dit moment 5 personen tekort terwijl er steeds meer gezinnen De 
Langewieke bezoeken.  We weten dat het lastige tijdstippen zijn, maar we hebben echt 
nog mensen nodig. Kent u evt. grootouders die dit zouden willen doen dan zijn zij ook 
van harte welkom. Uw medewerking is nodig!!! 
      
  
 
 
Fay groep 8 is voorleeskampioen 
van de gemeente Hardenberg 
Op 13 februari heeft ze de voorrondes van 
Dedemsvaart gewonnen. De volgende 

regio voorronde in Ommen heeft Fay 
opnieuw gewonnen en nu gaat ze door 

naar de finale van Overijssel. Op 10 april 
moet ze nu lezen in Nijverdal. Van onze 

school is nog nooit iemand zo ver 
gekomen. Een hele knappe prestatie dus. 

Fay heel veel succes in Nijverdal! 

Het was een gezellig boel maandagmiddag 

in De Baron. 

Fay samen met de andere finalist vanuit de 

gemeente Hardenberg. 
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Lezen met “BOUW” 
Op school maken we gebruik BOUW. Dit is een preventieve 
aanpak om problemen met leesachterstanden en dyslexie 
effectief terug te dringen. 
Dit is een programma waarbij geselecteerde kinderen eerst 
letters en daarna clusters oefenen voor lezen. 
Ze doen dit 3x per week, 20 minuten lang, met behulp van 
een tutor uit een hogere klas. 
Op deze manier proberen we leesproblemen bij 
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 te voorkomen. 

  
 

Derde studiedag hele team 
Maandag 8 april heeft het hele team de laatste 
studiedag van dit schooljaar. We gaan verder met ons 
onderzoek naar de juiste Rekenmethode voor De 
Langewieke. Alle leerlingen hebben dus maandag           
8 april geen school. 
 

  
 EHBO Bijscholing overblijfkrachten 

Woensdag 13 februari hebben de overblijfkrachten een 
EHBO-cursus gehad. Ze hebben verschillende 'eerste 
hulp' handelingen geoefend. Het was een zinvolle 
ochtend, waarin we veel geleerd hebben. 
Claudia, bedankt voor het verzorgen van deze ochtend! 
 

  
 

 

  

Rova dag De Langewieke  

 

Kinderen uit de verschillende groepen zijn aan 

het werk met het lezen met BOUW. 

A.s maandag over twee weken is weer de 
jaarlijkse ROVA opruim dag. Alle kinderen 
van onze school gaan weer met 
handschoenen en plastic zakken op pad 
om rond de school en in de buurt 
rondom de Langewijk al het zwerfvuil op 
te ruimen. We willen kinderen leren dat 
er veel rommel wordt weggegooid en dat 
afval in de prullenbak hoort. 

In groep 2 is gewerkt met Beebots.  

De dames van het overblijven druk aan de slag 

op hun cursusochtend.  

De laatste oud papieractie heeft 1200 kg 

opgeleverd. Bedankt voor het aanleveren. Aan 

het eind van de maand staat de container er 

weer een paar dagen.  
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

de komende evenementen. U kunt deze opnemen in uw agenda.  

Onderwijsstaking. Kinderen vrij.     vrijdag 15/3 

Week van de techniek                    maandag 25/3 t/m vrijdag 29/3 

Oud papier container                      donderdag 28 maart 

Rova opruimdag maandag 1 april 

Grote rekendag met hele school   woensdag 3 april 

Schoolvoetbal gr. 7 en 8                  woensdag 3 april 

Theorie examen gr. 7                       donderdag 4 april 

Speelgoedochtend gr. 1                 vrijdag 5 april 

Studiedag hele team, ll’n vrij          maandag 8 april 

Praktijk verkeersexamen gr. 7        woensdag 10 april 

Koningsspelen hele school             vrijdag 12 april 

 

 Namens het hele team, Jan Lammers. 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1. Advertentie lid Raad van Toezicht 

SKO-Twenterand heeft iemand nodig. 

2. Paas knutselmiddag 

Aanbod van de Stuw. 

3. Home start aanbod 

Steuntje in de rug voor ouders. 

 

 

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Agenda”. 

Groep 4 luistert aandachtig naar Rian Visser. 

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 
 

 Schrijfster op school in groep 3 en 4 
 Op dinsdag 5 maart hebben de groepen 3 en 4 

bezoek gehad van kinderboekenschrijfster Rian 
Visser.   
De kinderen hebben veel geleerd over het 
maken van een boek en uiteindelijk werd er ook 
een boek gemaakt waar een aantal kinderen een 
rol in mochten spelen.   
Dit was een erg leuke ervaring! Ook was Blitz, 
een van de personages uit de geschreven 
boeken, nog even aanwezig om een foto 
te maken met de kinderen.   
Het bezoek wordt gecoördineerd door de 
bibliotheek, wij willen dan ook de bibliotheek en 
Rian Visser hartelijk bedanken voor hun inzet!  
De kinderen hebben genoten van een gezellige 
en leerzame ochtend!  

 

 

We zijn op school al weer een poosje bezig met de 

voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De 

groepen 4 en 5 hebben enkele lessen gehad over: 

erbij horen, samen eten en vieren, wat geeft de 

natuur jou, enz. Deze lessen zijn afgesloten met een 

kerkbezoek en rondleiding door Pastor Rutgers.  

Op dit moment worden de 10 communicantjes van 

onze school verder voorbereid op het ontvangen 

van hun Communie. We gaan dan nog iets dieper in 

op de stof, luisteren naar bijpassende 

bijbelverhalen, knutselen en gaan iedere les 

gezellig samen aan tafel met allerlei lekkers.  

Op zaterdag 30 maart a.s. zullen deze 

communicantjes zich gaan voorstellen in de 

kerk, de zogenaamde Presentatieviering. 

Aanvang 19.00u en het kinderkoor Eigenwijs zal 

zingen. U bent van harte uitgenodigd met uw gezin 

om deze viering bij te wonen. 

 

 

Presentatieviering 1e H. Communie 
 


