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Parapluregel 3: Onze handen zullen
voor de spullen zorgen, dan kunnen
we ze weer gebruiken morgen!
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De nieuwe banners aan de rand
van het schoolplein.

Deze week zijn voor alle kinderen de laatste lesdagen.
Woensdag is dit jaar voor het eerst de sportdag voor alle
groepen. Donderdagochtend nemen we afscheid van groep 8
en om 11 uur is de afscheidsviering in de kerk. Er is ook een
collecte. Donderdagmiddag zijn de groepen 1 en 2 al vrij van
school. De groepen 3 t/m 7 gaan hun lokalen opruimen en
samen gezellig het schooljaar afsluiten in de klas. Vrijdag zijn
alle kinderen dan vrij en ruimen de leerkrachten nog op.
We hebben heel veel mooie dingen gedaan in de laatste
weken. Groep 8 ging op kamp. De klassenruil vorige week.
Vandaag mogen alle kinderen kijken naar de musical van
groep 8. En vanavond zijn o.a. de opa’s en oma’s uitgenodigd.
Drie hele mooie voorstellingen. En dan donderdag het
afscheid van groep 8. De musical nog een 4e keer, maar dan
voor de ouders en daarna de feestelijke afsluiting op het plein.
Kortom enerverende weken. Daarom kan iedereen na
volgende week welverdiend aan de grote vakantie beginnen.

Het team van De Langewieke wenst iedereen een
hele fijne vakantie met
veel mooi weer.
Goed uitrusten en gezond
terugkomen van vakantie.

Oude kleding opgehaald.
Er is een aantal weken geleden
voor de tweede keer oude
kleding opgehaald dat was
ingezameld. Dit keer was 336 kilo.
Dat leverde iets meer dan € 100,op. Een mooi bedrag. Dus
allemaal graag doorgaan met
verzamelen voor de school.
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Pleinfeest groot succes
Vrijdag 14 juni was het Grote Pleinfeest.
Mede door het mooie weer een hele
gezellig middag voor alle bezoekers om
mooie werkjes te kopen, lekker wat te
eten en te drinken en te kijken naar De
Langewieke Got’s Talent. Mede door de
sponsoring van de firma Rooth door het
gratis beschikbaar stellen van alle
materialen is de eindopbrengst flink
hoger dan vorig jaar nl. € 2300.
Samen met de opbrengst van vorig jaar
hebben we een prachtige kar met 20
nieuwe Chrome Books gekocht.

Juf Maike stelt zich voor
Bij deze wil ik me graag voorstellen. Ik ben
Maike Maathuis, 33 jaar oud en ik kom uit
Hardenberg. In mijn vrije tijd sport ik veel:
spinning, steps en fietsen op mijn
mountainbike. Ook heb ik een nichtje en
neefje waar ik veel tijd mee doorbreng. De
afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt op de
Willibrordusschool in Coevorden. Ik vond het
tijd worden voor een nieuwe uitdaging en na
de zomervakantie kom ik op De Langewieke
werken en wordt dan juf van groep 5 en 8. Ik
heb er ontzettend veel zin in. Ik wens u eerst
een hele fijne zomervakantie en dan zien we
elkaar in het nieuwe schooljaar. Groetjes juf
Maike Maathuis

Juf Maike

Meester Ramon

Eén van de twee karren met Chrome Books die zijn gekocht.

Meester Ramon stelt zich voor
Ik heb het geluk dat een groot aantal van jullie mij al
(her)kennen. Tegen deze mensen zou ik willen zeggen;
mooi om zoveel van jullie weer te zien en spreken! Voor
de mensen die mij nog niet kennen: mijn naam is
Ramon, 26 jaren jong en samen met mijn vriendin
Marissa woonachtig in Dedemsvaart. In mijn vrije tijd
ben ik samen met mijn vader leider van een vrienden
(voetbal) elftal in Dedemsvaart.
Ik zoek graag de gezelligheid op samen met vrienden en
familie. Sinds begin juni ben ik werkzaam als
lerarenondersteuner op De Langewieke.
De Langewieke is voor mij bekend terrein aangezien ik
hier in 2013 mijn stage heb mogen lopen, destijds als
onderwijs assistent. Vanaf september zal ik beginnen
met de deeltijd opleiding PABO. Mijn doel is om
uiteindelijk na drie jaar zelfstandig voor de klas te
mogen staan. Ik wil iedereen, inclusief mijn collega’s,
bedanken hoe jullie mij de afgelopen weken hebben
ontvangen. Ik kijk uit naar de toekomst! Groeten,
meester Ramon.
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Vernieuwde visie beschrijving De Langewieke.
Het komende schooljaar beginnen we met een nieuwe schoolplan periode (2019-2023).
Vorig schooljaar zijn we daarom als team in verschillende studiedagen al gestart om samen
te bepalen wat wij als team het belangrijkste vinden aan het onderwijs op De Langewieke.
Van daaruit is een één pagina plan ontworpen met de uitgangspunten van onze school.
Dit schooljaar is er op SKO-Twenterand niveau een strategisch beleidsplan ontwikkeld
dat als kader geldt voor alle scholen binnen ons bestuur. Vanuit dit kader is daarna het
nieuwe schoolplan geschreven. Dit schoolplan kunt u in het nieuwe schooljaar lezen op onze
website of een papierenversie opvragen bij de directie van de school. In het schoolplan kunt
u alles lezen over de ontwikkelplannen de komende vier jaren.
Vanuit dit plan en onze vernieuwde visie hebben wij een prachtige infographic laten
maken waarop u kunt lezen “waar we voor staan” en daar omheen staat dan “hoe een
leerling van onze school dat kan merken”. U weet dus nu wat u als ouder van ons kunt
verwachten vanuit deze infographic. De infographic is al op een prachtige banner geplaatst
aan de rand van het schoolplein. Ook het bord met de parapluregels is vervangen door een
nieuwe banner. In de school komen ook bij alle ingangen deze cirkels te hangen met de
vernieuwde visie en de parapluregels.

De nieuwe banners aan de
rand van het schoolplein

Batterijen
inzameling
Ook de voorraad
batterijen is vorige
week opgehaald.
Een flinke ton vol. U
kunt dus weer volop
sparen en batterijen
in de keuken van de
school inleveren.

De overblijfcommissie zoekt
nog mensen voor de
donderdagmiddag. Ook
mensen die reserve willen
zijn en zo nu en dan wel
willen invallen zijn van harte
uitgenodigd om zich op te
geven via
overblijf@delangewieke.nl.
We hopen dat u zich op zult
geven.

Publiekjaarverslag
SKO-Twenterand.
Hieronder de link van
het jaarverslag van
onze stichting.

http://www.skot.nl/Porta
ls/1105/docs/jaarverslag
en/jaarverslag%20SKOT
%202018.pdf?ver+201906-21-120541-553
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Juf Sanne stelt zich voor

Juf Sanne

Hallo allemaal! Mijn naam is Sanne Hoogeveen. Ik ben 21
jaar en ik woon in Dedemsvaart. Ik studeer aan de
Katholieke Pabo te Zwolle. Afgelopen jaar heb ik al stage
mogen lopen op De Langewieke en ik ben blij dat ik ook in
mijn afstudeerjaar hier les mag geven. Komend schooljaar
ben ik op donderdag en vrijdag juf van groep 3. Ik wil graag
samen met de kinderen een stevige basis leggen waarop zij
hun hele leven kunnen voortborduren. Ook vind ik het
belangrijk dat er een goede sfeer in de klas hangt en er
ruimte is voor gezelligheid. Naast het lesgeven vind ik het
leuk om met vriendinnen af te spreken, te bakken en
spelletjes te spelen. Ik hoop dat we er samen een gezellig en
leerzaam jaar van gaan maken!

De schoolgids en het nieuwe schoolinfoboekje
voor het nieuwe schooljaar zijn klaar. U kunt ze na
de vakantie beide downloaden van onze
website. Daarnaast kregen de kinderen vorige
week het infoboekje al mee. Kijk voor alle data
op www.delangewieke.nl en dan agenda.
Ook werden door de leerkrachten de nieuwe
(ingekorte vanwege het AVG) leerlinglijsten
meegegeven.
Als er ouders zijn die de papieren versie van de
schoolgids willen ontvangen, kunnen zij zich
melden bij de leerkracht van hun kinderen. Op
deze manier blijft u optimaal op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen op De Langewieke.

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

woensdag 10 juli

Afscheidsviering in de kerk

donderdag 11 juli 11.00 uur

Uitzwaaien groep 8

donderdag 11 juli

Groep 1, 2 en 8 vrij

donderdagmiddag 11 juli

Afscheidsavond groep 8

donderdag 11 juli

Alle groepen vrij

vrijdag 12 juli

Grote opruimdag hele team

vrijdag 12 juli

Zomervakantie t/m

vrijdag 23 augustus

Namens het hele team, Jan Lammers

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

Schalen die na het pleinfeest zijn blijven staan.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief.
1. GGD nieuws
Over gezondheidsonderzoeken.
2. IJslandsmodel
Informatie vanuit de gemeente
over het terugdringen van het
middelengebruik bij jongeren.
3. Bibliotheek nieuws
Tips om lekker te blijven lezen in
de grote vakantie.
E-mail:
info@delangewieke.nl
Internet:
www.delangewieke.nl
Colofon
Dit is een uitgave van
k.b.s. “De Langewieke”
Eindredactie:
Jan Lammers

