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Twee weken geleden, dinsdag 14 mei, was het een echte
culturele dag op De Langewieke. Alle kinderen hebben een
workshop gevolgd met een djembé. De hele dag werd er
flink geoefend en aan het eind van de schooldag was er in
sporthal de Citadel een hele mooie voorstelling. Alle
groepen lieten hun ingestudeerde act zien met een djembé.
De hele tribune zat vol met ouders en andere
belangstellenden. Het was een prachtige afsluiting van een
hele mooie dag.
Hieronder een aantal linken om nog even na te genieten.
Ten eerste foto’s op onze website
https://myalbum.com/album/cCDg7hXYsjgh Dan als
tweede een artikel en foto’s uit de Dedemsvaartse krant
https://dedemsvaartsecourant.nl/artikel/1017372/langewieke-sluitculturele-dag-af-met-jungle-feest-in-de-citadel.html

En tenslotte een prachtig filmpje van de voorstelling:
https://youtu.be/isYQQNkfMnY Veel kijkplezier.
Drie leden van het schoolorkest.

Pleinfeest 14 juni
De voorbereidingen voor het Pleinfeest zijn in volle
gang. Alle kinderen hebben werkstukjes
gemaakt om te verkopen. Er zit weer van alles
bij. Veel kinderen hebben zich opgegeven om
een act te laten zien of horen op het grote
podium. Er zullen ongeveer 15 optredens zijn.
Ruim 500 bezoekers hebben zich opgegeven en
wel 80 ouders helpen met hapjes maken of
staan achter een kraam. Fijn dat er zoveel
mensen zijn die willen helpen. Alle ouders krijgen
volgende week een brief met daarop de tijden
waarop uw hulp wordt verwacht deze middag.
We gaan er samen weer een gezellige middag van
maken.
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Oproep overblijfouders!!!
Helaas moeten we toch nog een
dringende oproep doen voor diverse
taken. De overblijfouders hebben een
oproep gedaan via Klasbord. Helaas maar
een paar aanmeldingen. Als we willen dat
alle kinderen op school kunnen eten, met
voldoende toezicht, zullen er meer
overblijfouders of grootouders moeten
komen. Dus denk niet dat iemand anders
het wel doet, maar kom dit gezellige
team versterken. Opgave kan bij de
eigen meester of juf. (wel doen dus.)

Laten we er samen voor zorgen dat alle kinderen op een
verantwoorde manier kunnen overblijven. Dus kom het overblijf
team versterken.

Oproep klaar-overs !!!

Om veilig over te steken, moeten er klaar-overs zijn. Voor het
komende schooljaar zal dat, zoals het nu is, niet altijd het
geval zijn. Dat moeten we samen toch kunnen voorkomen.

Ook het schema van de klaar-overs krijgen we
op dit moment nog niet rond. De school groeit,
dus zijn er meer ouders, dus zouden er toch
voldoende klaar-overs moeten zijn. Maar tot nu
toe niet. Ook hier niet denken dat iemand
anders het wel doet, maar opgeven als het
kan. Op de volgende vier tijdstippen hebben
we nog mensen nodig.
Dinsdag
om 15.15 uur
Donderdag om 15.15 uur
Vrijdag
om 11.45 uur
Vrijdag
om 15.15 uur
Vooral de drie plekken aan het eind van de dag
daar zijn toch wel mensen voor? Uw kinderen
mogen even wachten in de klas en u bent 15
minuten later in huis. Op deze tijdstippen
steken er kinderen over uit 175 gezinnen. Dat
moet toch kunnen. Moment vier op vrijdag om
11.45 uur zou prima door een ouder uit de
lagere groepen kunnen die ’s middags vrij zijn.
Kunt u door werk niet op deze tijdstippen dan
graag opgeven via info@delangewieke.nl op
welke tijdstippen in de week je evt. reserve zou
willen zijn. Wie gaan dit team versterken?

De 32 klaar-overs die er op dit moment al zijn zoeken dus nog 4
collega’s die het team compleet maken. Opgave mag ook bij de
leerkracht.

NIEUWSBRIEF “DE LANGEWIEKE”

PAGINA 3

Formatieontwikkelingen komende schooljaar.
Op dit moment zijn we hard aan het werk om voor alle groepen het komende schooljaar
goede leerkrachten te krijgen. Een groot deel van het plaatje is klaar.
De groepen 1, 2, 3 en 5 zullen het komende jaar de hele week in twee groepen zitten.
Bij groep 4 zal structureel voor twee of drie dagen een nieuwe onderwijsassistent worden
ingezet. Zijn naam is Ramon Keupers. Hij liep in het verleden al stage bij ons op school en
is voor ons een bekende. Voor de groepen 6, 7 en 8 is ook twee ochtenden een leerkracht
extra om groepjes kinderen extra te helpen. We zitten dus ruim in de formatie. Dit komt
doordat ons bestuur al haar scholen extra geld heeft gegeven om meer in kleinere groepen
te werken. Maar we moeten nu zelf ook zorgen dat we samen de vervanging regelen als
er een leerkracht ziek is. (dat deden we dit schooljaar ook al). Groepen worden dan
incidenteel een dag bij elkaar gezet, zodat er geen groep naar huis hoeft te worden
gestuurd als er geen invaller beschikbaar is. En dat lijkt weer te gebeuren.
Nog niet alle plekken zijn opgevuld. Helaas gaat juf Evelien uit groep 8 het komende jaar
weer in Zwolle werken op de SBO school waar zij ook vandaan kwam. Daarom zoeken we op
dit moment nog een leerkracht voor de bovenbouw voor 4 of 5 dagen.
Er vinden op dit moment al gesprekken plaats met kandidaten.
Indeling tot nu toe:
Voor de groepen 1: juf Jeanette, juf Rozemarijn en juf Jennie.
Voor de groepen 2: juf Tancha, juf Brigit en juf Jolien.
Voor de groepen 3: juf Melanie, juf Sandra en juf Sanne. (zij is onze WPO leerkracht)
Voor groep 4:
: juf Sabrina, juf Veronica en meester Ramon.
Voor de groepen 5: juf Karlijn, juf Cindy en de nieuwe leerkracht.
Voor groep 6
: meester Erik
Voor groep 7
: meester Niels
Voor groep 8
: juf Barbara en de nieuwe leerkracht.
Voor de groepen 5 en 8 is invulling nog niet definitief omdat dit nog kan veranderen door de
nieuwe leerkracht die benoemd zal gaan worden. T.z.t. hoort u hier dan nog meer over.

Kleding inzameling
Begin juni wordt de oude kleding
weer opgehaald. Altijd een mooi
beetje extra geld voor extra
dingen. Heeft u nog oude kleding,
lappen, dekens of schoenen? U
kunt het iedere dag inleveren op
school.
De laatste oud papieractie heeft ruim
1300 kg opgeleverd. Bedankt voor het
aanleveren. Aan het eind van de
maand staat de container er weer een
paar dagen.

Een tribune vol ouders en andere belangstellenden die ook
actief meededen bij de Drum4fun voorstelling.
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Cito eindtoets
In de derde week van april hebben de
kinderen van groep 8 de cito eindtoets
gedaan. Ze hebben samen een goede
prestatie geleverd door een ruim
voldoende score te halen als
gemiddelde voor de school. De score
was 535,4 ruim boven de ondergrens en
bijna op het landelijk gemiddelde van
535,7. Goed gedaan meisjes en jongens.

Het jongensteam is bij de regiofinale voetbal 3e geworden en de
meisjes werden vierde. Mooie prestatie gehaald met sportief spel
en hard werken. Dat vonden we samen met de goede CITO eind
toetsscore een ijsje waard. Hier genieten ze van hun traktatie.

Kerstvakantie aan het einde van dit jaar loopt
door t/m vrijdag 3 januari. (in de vorige
nieuwsbrief stond bij het vakantierooster dat dit
tot 1 januari zo zijn en dat klopt niet)
De vastenactie heeft dit jaar meer opgeleverd
dan ooit. Samen hebben we € 684,- verzameld
voor de gehandicapte kinderen van Dr. Jesse op
de Filipijnen. Als we horen wat hij met het geld
gaat doen, dan laten we dat weten. Allemaal
bedankt voor uw inbreng.

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

do. en vr. 30 en 31 mei

Speelgoedochtend gr. 1

vrijdag 7 juni

2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij maandag 10 juni
Kleuterfeest groep 1 en 2

dinsdag 11 juni

Schoolreisje groep 3 t/m 7

dinsdag 11 juni

Ophalen oude kleding

donderdag 13 juni

Familiedag Pleinfeest

vrijdag 14 juni

Schoolfotograaf op school

maandag 17 juni

Klussenochtend op school

zaterdag 22 juni

Kamp groep 8

di. 25 juni t/m vr. 28 juni

Namens het hele team, Jan Lammers

Alle activiteiten kunt u iedere dag
actueel bekijken via onze website
www.delangewieke.nl
Rechts bovenaan: “Agenda”.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief.
Deze keer maar één bijlage
maar wel één om goed te
lezen.
1. Afname CITO toetsen
Belangrijke informatie over hoe
wij op De Langewieke in alle
groepen de CITO toetsen
afnemen en wat wij daarna
met de resultaten doen. Zeker
even doorlezen.
E-mail:
info@delangewieke.nl
Internet:
www.delangewieke.nl
Colofon
Dit is een uitgave van
k.b.s. “De Langewieke”
Eindredactie:
Jan Lammers

