
  

Koningsspelen super gezellig!  

Op vrijdag 12 april waren de jaarlijkse Koningsspelen. Er was 

eerst een gezamenlijk ontbijt. Daarna werden er in 

gemengde groepjes spelletjes gedaan. Heel mooi om te 

zien hoe de kinderen uit groep 7 en 8 de kleuters overal bij 

hielpen. Aan het eind de afsluiting met de gezamenlijke 

Koningsspelendans op het schoolplein. Alle kinderen 

hadden geoefend en het was weer prachtig om te zien hoe 

ruim 250 kinderen aan het dansen waren in hun oranje outfit. 

Mede door de inzet van heel veel vrijwillig helpende ouders 

was deze ochtend een heel groot succes. Vanuit het team 

dan ook graag tot volgend jaar. 
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Koningsspelen weer een groot succes 

 

                        

 

1. Alle kinderen hebben een brief meegekregen 
voor het schoolreisje. U kunt het geld ( € 12,50) 
overmaken maar ook inleveren bij de meester of 
juf. Als het kan deze week nog. Door het 
ophalen van het oud papier en de oude kleren 
is de eigen bijdrage dit jaar opnieuw niet 
verhoogd. Zo profiteert u zelf door het 
inleveren op school van oud papier en oude 
kleren. Dus blijf verzamelen. 

2. Alle kinderen hebben een brief meegekregen 
voor de avondvierdaagse. De opgavebrief en het 
geld deze week inleveren bij de meester of juf. 

3. Alle oudste kinderen hebben een brief 
meegekregen voor de 3e editie van het grote 
Pleinfeest. Ook deze opgavebrieven graag 
deze week inleveren. 

 

 

Het voorjaar komt eraan. Groep 2 heerlijk 

samen in de zandbak. 
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Dedemsvaart “natuurlijk schoon”: regionale zwerfafval actie.  
 

Vakantierooster 

Het vakantierooster voor het komende schooljaar is 

bekend en heeft ondertussen ook instemming van de 

MR. Het overgrote deel van deze vakantiedagen komt 

overéén met de andere scholen in Dedemsvaart. De 

kinderen zijn op de volgende dagen vrij: 

Herfstvakantie    21-10 t/m 25-10 

Vrijdagmiddag vrij       20-12 

Kerstvakantie  23-12 t/m 01-01-2020 

Voorjaarsvakantie  17-02 t/m 21-02 

Goede Vrijdag/Pasen 10-04 en   13-04 

Meivakantie   27-04 t/m 08-05 

Hemelvaart   21-05 en   22-05 

Pinksteren   01-06 

Zomervakantie  06-07 t/m 14-08 

Naast deze vakantiedagen zullen er nog twee of drie 

studiedagen van het team worden ingepland waarop 

de kinderen allemaal vrij zijn. 
 

 “De Langewieke” deed natuurlijk weer mee en wel op maandag 1 april!  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gingen op die dag rondom de school afval 
verzamelen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gingen onder begeleiding de wijk in met 
herkenbare hesjes en petjes, handschoenen, knijpers en vuilniszakken.   
Door de deelname aan bovenstaande activiteit hopen we dat iedereen zich bewuster 
wordt van het plezier van een schone omgeving en vindt er wellicht een stukje 
gedragsverandering plaats. 
      
  
 
 

De opening van de Grote Rekendag 

met de modeshow van groep 3.   
 

Aan het eind van de 

Koningsspelen was de 

gezamenlijke “PasaPas” dans. 

Een prachtig gezicht. 

Kijk ook het filmpje op klasbord 

van de verschillende groepen.    
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Werken met verhoudingen tijdens De Grote Rekendag  
Woensdag 3 april hebben alle lessen op De Langewieke in het teken gestaan van het 

rekenonderwijs. Het was weer ‘De Grote Rekendag’. 

Het thema ‘Uit verhouding’ werd schoolbreed gestart met een modeshow waarin een 

aantal leerlingen van groep 3 hun te grote kleding showde op de catwalk. 

Daarna ging iedereen zelf aan de slag met de verschillende opdrachten betreft 

verhoudingen. De kinderen van groep 1 en 2 zijn bezig geweest met o.a. het meten van 

knuffels, het op volgorde leggen van groot naar klein, het vergelijken van pootafdrukken 

en het maken van schaduwfiguren. In groep 3 en 4 lag de nadruk op de verhouding tussen 

delen van je lichaam, het kiezen van het juiste meubilair voor een pop van 60 cm., het 

meten van een afstand met pootstappen en het vergelijken van voorwerpen door deze te 

meten en te wegen. De kinderen van groep 5 en 6 stapten in de wereld van de GRR (Grote 

Rekenreus). Hij is ongeveer 3 x zo groot als de kinderen. Zij hebben zich verdiept in zijn 

leefwereld, zijn eten en drinken, schoolspullen en speelgoed en hebben enkele 

reuzenvoorwerpen gemaakt. 

In groep 7 en 8 is er aandacht besteed aan ‘verhoudingsdenken’. Zij hebben o.a., door de 

schaal te achterhalen, voorwerpen vergroot. Ook hebben zij onderzocht hoe de grootte 

van de schaduw afhangt van de afstand van een voorwerp tot de lichtbron. 

Alle kinderen hebben de hele ochtend enthousiast en hard gewerkt aan hun opdrachten. Al 

met al was het weer een zeer leuke en vooral ook leerzame ochtend op De Langewieke. 

 
 

 

  

Voetbalkampioenen 

 

 

Het is nog niet eerder gebeurd 
dat alle vier teams van De 
Langewieke bij het 
schoolvoetbal 1e werden. Zowel 
de meisjes en jongens van groep 
7 als de meisjes en jongens van 
groep 8 wonnen de beker. Een 
geweldige prestatie. 
Een paar dagen later werd dit 
gevierd met een lange 
polonaise door de hele school. 
En natuurlijk “Langewieke, 
Langewieke, Langewieke”. 
Nu op naar de regiofinale in 
Heino op woensdag 15 mei.  

Eén van de vier kampioensteams. 

Meisjes 1 uit groep 8.   

De laatste oud papieractie heeft ruim 1000 kg 

opgeleverd. Bedankt voor het aanleveren. Aan 

het eind van de maand staat de container er 

weer een paar dagen.  
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Het volgende thema van Topondernemers in de 

groepen 5 t/m 8 gaat over Vlinders in je buik.  

Lees daarvoor de eerste bijlage bij deze 

nieuwsbrief zodat u weet wat we gaan doen.  

Iedere twee jaar zijn we met dit thema aan het 

werk en er is afgesproken u als ouder daar ruim 

van te voren van op de hoogte te brengen.  

We starten op maandag 6 met dit thema, dus er 

is nog voldoende tijd om met uw kind in gesprek 

te gaan als u dat nodig vindt. In de brief leest u 

alle informatie die u nodig heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

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

Oud papier container                      donderdag 18 april 

Paasviering in de kerk 14.30 uur    donderdag 18 april 

Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij   vrijdag 19 april 

Meivakantie t/m vrijdag 3 mei 

Uitstapje groep 8                              di. 7 mei en vrijd. 10 mei 

Kriebelmoeders, haren los              vrijdag 10 mei 

Speelgoedochtend gr. 1                 vrijdag 10 mei 

Drum4fundag                         dinsdag 14 mei 

Regiofinale meisjes en jongens     woensdag 15 mei 

1e Heilige Communie gr. 4 en gr. 5  Zondag 26 mei om 10 uur! 

 

 Namens het hele team, Jan Lammers 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1. Vlinders in je buik. 

Info gr. 5 t/m 8 Topondernemers 

 

2. Bouw ontwikkelingen 

Planning van de verbouwing 

 

3. Onderzoek kindercursussen 

Een vragenlijst om in te vullen 

 

4. Oproep van Jubal 

Aanbod voor kennismakingslessen 

 

5. Inloopspreekuur van de GGD 

Schoolverpleegkundige roept op 

 

6. Aanbod Feestdal 

Voor kinderfeestjes 

 

 

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Agenda”. 

Groep 7 vol aandacht aan het werk tijdens hun verkeersexamen. 

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

Komende evenementen 

 Kinderen groep 7 

hebben hun 
verkeersexamen 
gedaan. 
De afgelopen weken hebben 
de kinderen van groep 7 hun 

verkeersexamen gehaald. 
Eerst het theoretisch deel 

waar alle deelnemers voor 
geslaagd zijn. Een week later 

hebben de kinderen hun 
praktijk examen gedaan. 

Dezelfde dag werden de 

diploma’s uitgedeeld. 


