
Vanochtend is sinterklaas op De Langewieke op bezoek 

geweest. Omdat het paard Ozosnel moest uitrusten voor 

vanavond kwam sinterklaas met een witte pony met de 

naam Ozolangzaam. Nadat sinterklaas was toegezongen 

door alle kinderen en aanwezige ouders ging het feest 

binnen verder. De groepen 1 t/m 5 zijn allemaal in de 

speelzaal bij sinterklaas op bezoek geweest. In de hogere 

groepen 6 t/m 8 hadden alle kinderen voor elkaar een 

surprise gemaakt met een gedicht. Prachtige surprises. Je 

kon zien dat er weer erg veel aandacht aan was 

besteed. De moeders van de ouderraad zorgden ervoor 

dat alle kinderen drinken kregen met wat lekkers erbij. Op 

de website zullen de komende week foto’s komen te 

staan van dit feest. Vandaag komen er al een paar foto’s 

op van de aankomst. 

 

Parapluregel 2: Zelf doe ik het goed; 

dan ziet een ander hoe het moet! 

Wie wil klaar-overen 

In dit nummer 

1 Sinterklaasfeest 

1 Wie kan klaar-overen? 

1   Kinderen vrij van school! 

2 Draaiboek Kerstviering 19/12 

2 Tijdelijk niet parkeren bij kerk 

3 Studiedagen groep 1 en 2 

3            Flessenactie / Oliebollenactie 

3 Groep 1 en 2 vrije dagen 

4 Papiercontainer 

4 Noteer in uw agenda!!! 
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Gezellig sinterklaasfeest vandaag                         

Sinterklaas kwam vanochtend aan op een karretje 

met pony Ozolangzaam ervoor.. 

 

 

I.v.m. de Kerstviering donderdagavond 

19 december zijn ‘s middags de kinderen 

van groep 1 en 2 vrij van school.  

 

Op vrijdagmiddag 20 december zijn de 

groepen 5 t/m 8 ook vrij van school. Dus 

de kerstvakantie begint voor alle kinderen 

om 11.45 uur.  
 

Vrije middagen rond Kerst 

Donderdag om 11.45 uur is er een open plek 

ontstaan bij het klaar-overen. Als het beter 

uitkomt mag het ook om 12.45 uur. Dat kan 

door onderling te ruilen. Wie kan deze plek 

voor onze kinderen overnemen? 
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De mega grote verlanglijst zoals die t/m 

vandaag in de centrale hangt. 

Kerstviering op school 19 en 20 december 

Donderdagavond 19 december is de jaarlijkse gezamenlijke 

kerstviering op school. Om 17.30 uur zijn alle kinderen welkom in 

hun groep voor de gezamenlijke Kerstmaaltijd. Om 10 voor half 6 

kunnen de kinderen naar binnen. De kinderen van groep 1 t/m 8 

gaan in een gezellige mix aan 34 verschillende tafels heerlijk 

genieten van de kerstmaaltijd. De ouderraad zal alles versieren 

en verzorgen voor de kinderen. Het wordt vast weer heel 

sfeervol. Om 19.00 uur gaan we met alle kinderen naar de kerk 

voor de kerstviering.  Alle ouders zijn daarbij ook uitgenodigd. 

Tijdens de viering zal er een collecte zijn. We vertellen het 

kerstverhaal en zingen samen veel kerstliedjes die we op school 

al hebben geoefend. Als de viering is afgelopen  kunnen de 

kinderen met hun ouders terug naar het schoolplein gaan voor 

een afsluitend “samenzijn”. Er zal voor iedereen wat te drinken 

zijn; warm en koud. Ook is er nog iets lekkers bij te eten. Mmmm! 

Vrijdagochtend 20 december vieren alle groepen het kerstfeest 

in hun eigen groep. Vrijdagmiddag zijn dan alle kinderen vrij en 

begint de Kerstvakantie. 

 

 

Het wordt steeds donkerder aan het begin van de dag als u uw kinderen brengt. Helaas zijn er ouders 

die hun kinderen vlak bij de klaar-overs op het fietspad van de weg afzetten. We verzoeken iedereen 

met klem om niet op de weg te stoppen. Ook al is het alleen om uw kind(eren) uit te laten stappen. 

Dit zorgt voor onveilige situaties voor andere weggebruikers en voor de klaar-overs is het minder 

overzichtelijk. Wilt u dit bericht ook delen met oppas, grootouders of andere mensen die uw kinderen 

naar school brengen? We willen samen zonder ongelukken de winter door. Dan maar even iets verder 

lopen. Bedankt voor uw medewerking. Ook namens alle klaar-overs. 

 
 

 

Ook in groep 1 is het erg gezellig in de sinterklaastijd. 

Allemaal samen veilig de winter door bij het klaar-overen 

Niet parkeren bij Dikkertje Dap  

Helaas zijn er nog steeds ouders die 

parkeren op de parkeerplaats van 

Dikkertje Dap als ze kinderen van school 

halen of brengen. Nu moeten er moeders 

met baby ‘s vanaf de weg lopen naar de 

dagopvang. Dat zijn zeer ongewenste 

situaties. Daarom daar niet parkeren. 
 
Drie dagen niet parkeren bij de kerk 

Voor een aantal dagen zal het parkeren nog 

moeilijker zijn. Op woensdag 11 dec. t/m 

zaterdag 14 dec. zal er op het kerkplein een 

feesttent staan voor de kerstmarkt van St. 

Vitus. Probeer deze dagen dus aub op de 

fiets te komen of parkeren naast De Zeven 

Linden, het is dan iets verder lopen. Het zorgt 

voor wat extra ongemak, maar het is helaas 

niet anders deze dagen. 

In ieder geval alvast bedankt voor uw 

medewerking.  
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 Studiedagen in de onderbouw en leerlingen groep 1 en 2 extra vrij 

Schoenendoosactie afgesloten 

Resultaat kledinginzameling 
 

Lege flessen actie loopt prima 

Door een lange slang van kinderen werden 

de dozen doorgegeven naar de uitgang.  

De stichting Bag 2 school heeft alle oude kleding 
die was ingezameld weer opgehaald. Dit keer 
ruim 400 kg wat het mooie bedrag van € 122,40 
heeft opgeleverd. Blijft u ons alle oude kleding 
brengen?  Mooi extraatje zo. 
Bedankt voor uw medewerking. 

 

De eerste mega zak was helemaal gevuld en is 

dinsdag omgeruild.    

Oliebollenactie De Langewieke 

Twee weken geleden is deze actie afgesloten. Er was geld 

ingezameld voor 84 dozen. Alle groepen hebben hun 

dozen mooi versierd. De meesters en juffen hebben er met 

de kinderen van groep 8 voor gezorgd dat elke doos de 

juiste vulling kreeg. Hier en daar moesten we er nog was 

spulletjes extra gekocht worden. Op de foto hiernaast is te 

zien dat alle dozen door een lange rij met kinderen worden 

doorgegeven naar de auto. Enkele ouders van de 

Ouderraad hebben daarna de dozen naar het 

verzamelpunt van deze actie gebracht. Iedereen die op 

wat voor manier dan ook heeft geholpen. Hartelijk dank. 

Dit jaar gaan we met behulp van de ouderraad weer 

de oliebollenactie organiseren om de kas van de OR 

wat te spekken. Volgende week komt er een brief met 

een strookje dat je weer in kunt leveren met een 

bestelling. Ook meteen het geld erbij doen!  

De bestelling kan dan op maandag 31 december 

tussen 10.00 uur en 11.00 uur op school worden 

opgehaald. We hopen dat iedereen meedoet en wil 

gaan genieten van deze heerlijke oliebollen. 

 

De eerste zak is al weer gevuld. We zijn nu druk 
aan de slag voor de tweede. Dus blijven inleveren 
voor het goed doel: Aanpassingen voor de 
rolstoelbus van Tim. Dit is straks ook het doel van 
het Top 2000 café dat ieder jaar wordt gehouden 
in De Baron. Bedankt voor de steun.  
 

 

De juffen van de groepen 1 en 2 gaan in de tweede helft van het jaar samen het aanbod van deze 

groepen bestuderen. Samen met een extern deskundige, Margreet Mulder, zullen zij dit aanbod 

gaan afzetten tegen de nieuwe trends in het onderwijs aan jonge kinderen. Samen zullen ze kijken 

welke instrumenten daarbij nodig zijn om deze kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun 

ontwikkeling. Waarna vanuit deze observaties en leerling ontwikkellijnen het juiste aanbod gegeven 

kan worden aan de leerlingen. De eerste studiedag is op woensdag 15 januari en de tweede 

studiedag is op dinsdag 10 maart. Alle kinderen van de groepen 1 en 2 hebben dan op deze dagen 

vrij van school. Graag noteren in uw agenda. 
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RABO Clubsupport 

We hebben ons met de Langewieke 

opgegeven voor deze actie die 

scholen en verenigingen steunt. We 

hebben hier ruim € 400 aan 

verdiend. Dit bedrag wordt, zoals 

eerder gezegd, gebruikt voor de 

aanschaf van een extra tablet. 

Opbrengst oud papier container 

De inzameling van het oud papier heeft in 

november meer dan 1500 kg opgebracht.  

Ons doel vanuit de vorige nieuwsbrief is dus 

gehaald. Dank daarvoor.  

Allemaal ook eind december weer het oud 

papier in de schoolcontainer brengen. 

 

Ook in groep 1B staat een prachtige sinterklaasversiering. 

Hier komt hij nog wel aan met zijn stoomboot. 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1.  Flyer sportservice 

Buitenschools sportaanbod. 

2. Flyer Top 2000 café 

Lege flessen actie voor Tim. 

3. Flyer De Kern 

Aanbod HMV training. 

4. Flyer De Kern 

Groepstrainingen. 

5. Kerst an de Voart 

Oproep voor de lichttocht en 

“iedereen zingt”. 

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Kalender”. 

Komende evenementen 

In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data 

van de komende evenementen. U kunt ze dan opnemen in uw 

agenda.  

Speelgoedochtend vrijdag 6 december. 

Tent op het kerkplein(niet parkeren)  wo 11, do 12 en vr 13 dec. 

Kerstmarkt bij St. Vituskerk  zaterdag 14 december 

Kinderen groep 1 en 2 middag vrij donderdag 19 december 

De Langewieke Kerstmaaltijd donderdag 19/12 17.30 uur 

Kerkviering in St. Vituskerk donderdag 19/12 19.00 uur 

Gezellig samenzijn op het plein donderdag 19 december 

Kerstviering in de eigen groep vrijdagochtend 20 dec. 

Groep 5 t/m 8 vrij van school vrijdagmiddag 20 dec. 

Oliebollen halen op school dinsdag 31 dec. 10 uur 

Studiedag groep 1 en 2 woensdag 15 januari 

Kinderen groep 1 en 2 vrij woensdag 15 januari 

2e Studiedag groep 1 en 2 dinsdag 10 maart 

Kinderen groep 1 en 2 vrij   dinsdag 10 maart 

 

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. 


