
Op woensdag 2 oktober 2019 hebben we met de 

hele school de Kinderboekenweek geopend.  

We hebben samen gedanst op het nummer van 

kinderen voor kinderen: Reis mee!.  

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek dan 

ook reizen. In de groepen wordt druk gewerkt aan 

een kleurplaat, tekening of limerick die past bij het 

thema.  

Daarnaast zijn de groepen druk aan het oefenen 

voor het optreden tijdens de gouden microfoon. Dit is 

de afsluiting van de Kinderboekenweek en vindt 

plaats op woensdag 16 oktober. Op woensdag         

9 oktober organiseren we een boekenmarkt, we 
hopen op een goede handel! (zie ook blad 5) 
 

Parapluregel 2: Zelf doe ik het goed; 

dan ziet een ander hoe het moet! 

Inzamelingen! 
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Kinderboekenweek 2019!                         

De opening van de kinderboekenweek.  

Via de link kom je bij nog wat foto’s en twee mooie 

filmpjes van de openingsdans: 

https://myalbum.com/album/nyaMYNPaBthP 

 

 

Op De Langewieke verzamelen we 

verschillende dingen in het kader van 

duurzaamheid. Zo kunt u iedere laatste 

woensdag en donderdag oud papier in de 

container gooien bij school. Ook kunt u iedere 

dag oude kleren, schoenen, gordijnen en 

andere stof inleveren op school. We 

verzamelen dit en twee keer per jaar wordt dit 

opgehaald. De opbrengsten gaan naar de 

ouderraad en zij dragen hierdoor extra bij aan 

de schoolreisjes. Daarnaast staan er in de 

keuken twee emmers waarin we batterijen en 

plastic doppen van flessen/pakken sparen 

voor goede doelen. We hopen dat u met ons 

meespaart en bovenstaande materialen 

voortaan inlevert op school. 
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https://myalbum.com/album/nyaMYNPaBthP


 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF “DE LANGEWIEKE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere groep kon precies vertellen wat de 

belangrijkste afspraken waren voor hun 

eigen groep. 

Afsluiting Gouden Weken! 

Ook dit schooljaar zijn wij gestart met De Gouden Weken. Deze 
weken staan in het teken van groepsvorming, onze school- en 
klassenregels en sociaal gedrag onderling. Met allerlei 
groepsvormende activiteiten leert de leerkracht de kinderen 
kennen en andersom. De basis voor een goede samenwerking 
wordt gelegd. We werken proactief aan een veilige klas met 
een fijne en taakgerichte sfeer. Twee weken geleden hebben we 
de Gouden Weken gezamenlijk afgesloten in de centrale hal. Alle 
groepen hebben aan elkaar laten zien en verteld welke regels 
voor hun groep erg belangrijk zijn het komende schooljaar. Tot 
slot hebben we samen nog het schoollied van De Langewieke 
gezongen.  
De foto’s van dit samenzijn kunt u zien op de website achter deze 
link:   https://myalbum.com/album/7fLds8mcPcaS 
 

 

 

We willen bijna iedereen bedanken voor het invullen van de verschillende vragenlijsten.  

De gegevenscheck met de AVG vragen is door 168 van de 174 gezinnen ingevuld. 

De vragenlijsten voor de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 is voor 197 van de 225 kinderen ingevuld. 

De klussenlijst is tenslotte door 122 van de 174 gezinnen ingevuld.  

De gegevens worden nu verwerkt. De gesprekken met ouders die daar om vroegen, zijn gevoerd.  

Ouders worden benaderd door de loop van het jaar voor de verschillende klussen. Niet iedereen zal 

altijd benaderd worden, omdat er bij verschillende onderdelen gelukkig veel opgave is. Ouders die 

niet worden benaderd, worden nu alvast bedankt voor hun opgave. Ook hieruit blijkt weer dat we op 

De Langewieke een actieve groep ouders hebben die, als het mogelijk is, graag willen helpen om op 

de school van hun kinderen te ondersteunen. Onze dank daarvoor. We hebben wat tips gekregen 

over de vragenlijsten zelf. Die hebben we inmiddels verwerkt en daarmee zullen we voor het 

volgende schooljaar de verschillende vragenlijsten verder verbeteren. 

 

In alle groepen is meester Rico ondertussen 

meerdere keren geweest. De kinderen zijn 

enthousiast over zijn muzieklessen. 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijsten start schooljaar  

Voorstellen meester Rico  

Hoi allemaal, ik ben Rico Pullen, en dit 
schooljaar mag ik op de woensdag- en 
donderdagochtend op de Langewieke in elke 
klas muziekles geven. Ik heb daar mega veel zin 
in, en de eerste lessen beloven veel goeds voor 
het komende jaar. Ik ben een slagwerker, en zal 
daarom veel met ritmes doen dit jaar, maar ook 
vooral veel liedjes aanleren. Daarnaast zal ik 
veel de gitaar en cajon(drum-box) meenemen, 
zodat we ook daar veel mee kunnen zingen.  
Muzikale groeten, Rico 
 

https://myalbum.com/album/7fLds8mcPcaS
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 Niet meer steppen op het pad naar school 

Fietscontrole 

Nieuwe Pabo stagiaires 
 

Vrijdag eerste studiedag 

Het startpunt is een veilige fiets. 

Deze week zijn vier studenten van 
de Pabo bij ons op school gestart 
met hun stage. In groep 6 juf 
Sophie, in groep 5 juf Ellen, in 
groep 7 juf Desiree en in groep 8 juf 
Eva. We wensen alle vier juffen een 
fijne tijd toe dit jaar bij ons op 
school. We willen ze graag verder 
helpen om in de nabije toekomst 
nieuwe collega’s van ons te worden. 

 

De presentatie van groep 7 tijdens de afsluiting van 

de Gouden Weken.   

Samenvoorallekinderen.nl 

Ieder jaar komen er mensen van stichting De Stuw om 

alle fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 te 

controleren. Dinsdag 29 oktober worden alle fietsen 

gecontroleerd in de ochtend. Het is de dag van de 

gym dus 6 t/m 8 heeft de fiets al bij zich. Groep 3 t/m 

5 mag dan ook de fiets meenemen. Alle kinderen 

krijgen een kaartje over de keuring van hun fiets. Op 

het kaartje staat wat er eventueel niet goed of dat de 

fiets helemaal top is. Het doel van de actie is dat alle 

kinderen veilig de herfst- en winterperiode ingaan.  

Dit is een actie vanuit de gemeente Hardenberg voor 

mensen met bijstandsinkomen of maximaal 10 % 

daarboven. Voor je kinderen kun je ondersteuning 

aanvragen voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, 

muziekles, zwemles of dansles. Als daar geen geld voor is, 

kunnen instanties samen bijspringen. Kijk op de website 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 

U kunt daar als ouder aanvragen doen. Juf Agnes en 

meester Lammers zijn intermediair en kunnen u daarbij 

ook helpen als het nodig. Heel mooi om gebruik van te 

maken als dat nodig is.  

Dit jaar zijn er voor het hele team ook 
weer studiedagen. De eerste dag is nu 
bekend en is a.s. vrijdag 11 oktober.  
A.s. vrijdag zijn alle kinderen vrij van 
school. Wilt u daar rekening mee 
houden?  
 

 

Vier keer per dag gaan er erg veel mensen (kinderen en volwassenen) over het schoolpad vanaf de 

straat naar het plein of andersom. Iedereen weet dat er niet wordt gefietst op dit pad omdat het 

gevaarlijke situaties oplevert. Er zijn steeds meer kinderen die met de step naar school komen. 

Gelukkig hebben we een erg groot schoolplein en geeft het steppen op het plein maar weinig 

overlast. Kinderen vermaken zich goed dus we willen dit niet gaan verbieden. Echter is er ook de 

afspraak dat alle kinderen niet steppen op het schoolpad. Step aan de hand en dat stukje lopen. De 

step is ook een vervoersmiddel en daarom dezelfde afspraak als met de fietsen. Met de fietsen gaat 

het goed, maar met de steppen gaat het niet altijd goed. Daarom deze oproep.  Dit is echter moeilijk 

te controleren omdat het allemaal kort gebeurt en snel gaat. Daarom nu de oproep aan u als ouder 

om goed af te spreken met jullie kinderen dat we op het schoolpad lopen en dus ook niet steppen. 

Als het wordt vergeten dan ook heel graag uw kind daar op aanspreken. Samen maken we dan het 

schoolpad weer wat veiliger. 

 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
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Schoolplan De Langewieke 

Nieuwe infographics De Langewieke 

Iedere vier jaar maken we voor onze school een 

schoolplan waarin we beschrijven waar we op dit 

moment met ons onderwijs staan. Samen met het 

hele team bepalen we daarna op welke 

gebieden we ons als school verder willen en 

moeten ontwikkelen. Dit wordt dan weggezet in 

een meerjaren planning. 

Het schoolplan van De Langewieke is daarnaast 

ook gebaseerd op het strategisch beleidsplan van 

stichting katholiek onderwijs Twenterand. Vanuit 

de gezamenlijke directeuren en het bestuur wordt 

per gebied gekeken wat nodig is om als stichting, 

maar ook zeker als school te blijven voldoen aan 

de eisen die externen stellen maar ook aan onze 

eigen eisen. 

Vanuit het schoolplan wordt tenslotte ieder jaar 

een jaarplan geschreven waarin alle activiteiten 

staan die we gedurende het jaar uitvoeren ten 

gunste van onze schoolkwaliteit. 

Zowel het schoolplan als het jaarplan zijn tenslotte 

besproken met de M.R. Het complete schoolplan 

is te downloaden op onze website via deze link: 

https://delangewieke.nl/wp-

content/uploads/2019/07/Schoolplan-KBS-De-

Langewieke-2019-2023.pdf 

 

 

 

Vanuit het nieuwe schoolplan hebben we een hele 

mooie infographic ontwikkeld. Het gaat uit van 

“waar wij als team voor staan” en het wordt daarna 

praktisch uitgewerkt naar “hoe jij dat merkt als 

leerling”. Dus ook hoe u dat kunt weten als ouder. 

De hele uitwerking is te zien op de grote blauwe 

cirkel op het schoolplein en bij alle ingangen van de 

school. Zeker de moeite waard om eens goed te 

lezen. Vanuit dat concept hebben we de posters 

van onze “Parapluregels” ook in hetzelfde jasje laten 

gieten. Deze nieuwe ronde posters zijn ook te zien op 

het plein, in de gangen en overal in de klassen.  

 

 RABO Clubsupport 

We hebben ons met de Langewieke 

opgegeven voor deze actie die 

scholen en verenigingen steunt. Wij 

willen graag ons aantal tablets nog 

verder uitbreiden zodat er op den 

duur per twee groepen een kast met 

32 tablets beschikbaar is. Alle leden 

van de Rabobank hebben een stem 

formulier ontvangen en kunnen nu 

punten toekennen aan De 

Langewieke. Hoe meer punten des 

te meer geld voor ons doel. 

Opbrengst oud papier container 

De eerste beide verzamelingen van het oud papier 

heeft beide keren meer dan 1000 kg opgeleverd. 

Eind augustus 1380 kilo en eind september 1400 kg.  

Allemaal eind oktober papier in de schoolcontainer 

brengen en dan samen op naar de 1500 kg. 

Gezellige beestenboel afgelopen vrijdag 4 okt. 
vanwege de weersomstandigheden afgelast. 
Jammer genoeg was het afgelopen vrijdag een 
dag met teveel regen waardoor we moesten 
besluiten om het feest dit jaar niet door te 
laten gaan. Maar 4 oktober 2020 gaan we deze 
traditie zeker weer oppakken. 
 

  
 

De nieuwe inforgraphic van De Langewieke 

Schoolfruitactie 

Ook dit schooljaar doen we weer 

mee. Alle kinderen krijgen drie keer 

in de week fruit op school. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

We starten hiermee op 13 nov.  

https://delangewieke.nl/wp-content/uploads/2019/07/Schoolplan-KBS-De-Langewieke-2019-2023.pdf
https://delangewieke.nl/wp-content/uploads/2019/07/Schoolplan-KBS-De-Langewieke-2019-2023.pdf
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https://delangewieke.nl/wp-content/uploads/2019/07/Schoolplan-KBS-De-Langewieke-2019-2023.pdf
https://delangewieke.nl/wp-content/uploads/2019/07/Schoolplan-KBS-De-Langewieke-2019-2023.pdf
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

de komende evenementen. U kunt ze dan opnemen in uw 

agenda.  

Boekenmarkt op school       woensdag 9 oktober. 

Studiedag hele team vrijdag 11 oktober. 

Alle kinderen vrij van school vrijdag 11 oktober. 

M.R. vergadering dinsdag 15 oktober. 

Afsluiting kinderboekenweek  woensdag 16 oktober. 

Toneelvoorstelling groep 1 + 2 donderdag 17 oktober. 

Herfstvakantie ma. 21 okt. t/m vrij. 25 okt. 

Fietscontrole op school 3 t/m 8 dinsdagmorgen 22 oktober. 

Oud papier container bij school woe. + don. 30+31 oktober.  

Speelgoedochtend groep 1 vrijdag 1 november. 

Kriebelmoeders vrijdagmorgen 1 november.    

Start “atelier” bovenbouw vrijdag 1 november. 

Nationaal schoolontbijt       woensdag 6 november. 

Komende evenementen 

De presentatie van groep 8 met hun pauw!  

E-mail: 
info@delangewieke.nl 
Internet: 
www.delangewieke.nl 
Colofon 
Dit is een uitgave van  

k.b.s. “De Langewieke” 
Eindredactie: 
Jan Lammers 
 Namens het hele team, Jan Lammers. 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1.  Oproep boekenmarkt 

Komt allen a.s. woensdag. 

2. Kom zingen bij “Eigenwijs” 

Een oproep voor dit koor. 

3. Kinderboekenweek 

Het programma van de bieb. 

4. Dikkie Dik en de taart 

Kom kijken bij de Gashouder. 

5. Kom spelen bij Jubal. 

Een oproep om lid te worden. 

6. Zwemactiviteiten De Kiefer 

Herfstvakantie activiteiten.  

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Kalender”. 

Boekenmarkt op De Langewieke 

In het kader van de kinderboekenweek 
organiseren wij op woensdag 9 oktober 
aanstaande van 12:15 – 13:00 uur een 
boekenmarkt op het schoolplein.  
De kinderen kunnen hier hun (oude) 
kinderboeken verkopen voor €0,50 
per stuk.  
Er zijn al diverse opgaves binnen. 
Denkt u eraan om zoveel mogelijk gepast 
te betalen? Alvast bedankt. 
Wij hopen op een gezellige middag!  

Nationaal schoolontbijt 

  Ook dit schooljaar doen we weer mee aan 

het nationaal schoolontbijt. Op 
woensdag 6 november mogen alle 

kinderen gezellig ontbijten als ze om 
8.30 uur op schoolkomen. Thuis 

ontbijten is dus die dag niet nodig. 


