
Donderdagavond is de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering op 

school. Om 17.30 uur zijn alle kinderen welkom in hun groep 

voor de gezamenlijke Kerstmaaltijd. 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! We willen als team nu alvast de O.R. en de 

andere hulpouders heel hartelijk danken voor het vele werk bij 

deze activiteit van morgenavond. Het wordt vast een 

prachtige afsluiting van 2019. 

 

Parapluregel 2: Zelf doe ik het goed, 

dan ziet een ander hoe het moet! 
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Er is nog steeds veel onrust binnen het onderwijs en 

met name het grote tekort aan invallers blijft ons bezig 

houden. Het is bijna onmogelijk om invallers te krijgen 

als één van onze leerkrachten ziek is. We hebben een 

eerste opvang als team onderling geregeld. 

Parttimers werken een dag extra of groepen worden 

een dag niet opgesplitst. Hierdoor zijn er tot nu toe 

geen groepen naar huis gestuurd. We weten niet of 

we dit volhouden als er een leerkracht meer ziek is. Tot 

nu toe zorgt gelukkig de betrokkenheid van de 

mensen in ons team ervoor dat het onderwijs 

doorgang kan vinden. We willen dit graag melden, 

omdat we nog niet weten hoe het in 2020 zal gaan.  

We blijven echter samen ons uiterste best doen om 

De Langewieke goed te laten draaien. 

Een beeld van de kerstmaaltijd van voorgaande 

jaren. Heel gezellig allemaal samen aan tafel. 
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Demonstratie midwinterhoorn blazen 

Hier wordt aan de kinderen van groep 5 

uitgelegd hoe het blazen op een 

midwinterhoorn werkt.  

Kerst voorbereidingen 

In alle groepen zijn kinderen druk aan de slag om 
iets te maken voor kerst. Het is erg gezellig in de 
school en regelmatig zingen we samen in de hal 
kerstliedjes. Ook is de school prachtig versierd en 
ziet het er allemaal erg gezellig uit. Nog een paar 
dagen genieten van deze fijne kerstsfeer. 
 

In de groepen 5 t/m 8 was er maandag een 
gastles. Een mevrouw en een meneer kwamen 
wat vertellen over de midwinterhoorn. Na een 
stukje geschiedenis over deze hoorn, mochten 
de kinderen luisteren naar het blazen om 
tenslotte natuurlijk het zelf ook te proberen. Dat 
ging best lastig hoor!?  
A.s. donderdag zijn er ook midwinterhoorns te 
horen als we samen naar de kerk lopen voor de 
kerstviering. Ook na de viering staan de blazers 
er weer om ons te begeleiden naar het 
schoolplein. 
 

Onderbouw vrij van school 

Groep 1 en 2 hebben 
morgen 

donderdagmiddag vrij 
van school i.v.m. de 
kerstviering  
’s avonds op school.  

Werkjes voor de kerst.  

Gemaakt in groep 1. 
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Groep 5 t/m 8 a.s. vrijdagmiddag vrij 

Oliebollen en carnavalsoptocht 

 

De centrale hal is door de 

versiercommissie weer prachtig 

versierd vorige week. 

Klaar-over nieuws 
Dit keer ook weer een stukje nieuws over de klaar-

overs. Zoals het er nu naar uitziet zijn ook na de 

kerstvakantie alle plekken weer gevuld in het 

klaar-over schema. We zijn nog wel op zoek naar 

mensen die in geval van ziekte willen invallen en 

dus op de reservelijst willen. Graag aanmelden via 

info@delangewieke.nl.  

Ik wil op deze plek ook alle klaar-overs heel 

hartelijk danken voor jullie inzet om alle kinderen 

en hun ouders veilig over te laten steken. We gaan 

de tijd van “slecht” weer tegemoet. Vooral in deze 

tijd hebben we veel respect voor jullie bijdrage 

aan een veilige weg van huis naar school en 

terug. Onze hartelijk dank daarvoor. 

 

Zoals al eerder vermeld in de vorige nieuwsbrief, 

zijn alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 a.s. 

vrijdagmiddag vrij van school. Om 11.45 uur gaan 

zij deze week ook aan het eind van de ochtend naar 

huis om te starten met hun Kerstvakantie. De 

meesters en juffen kunnen daarna alles opruimen en 

ook mooi op tijd naar huis. 

 

Morgen kan een ieder voor de laatste dag 
oliebollen bestellen via de leerkracht. € 5 
euro per zak en bij de opgave gepast geld 
doen. De oliebollen kunnen dinsdag 31 
december om 10.00 uur op school 
opgehaald worden.  
Wil je mee doen met de optocht van De 
Langewieke met carnaval geef je dan 
morgen nog snel op. Dan gaan de mensen 
van de organisatie meteen na de vakantie 
druk aan de slag om het ook dit keer een  
succes te laten worden. 
 
 

In de hal onder de trap staat een hele mooi kerststal 

met grote beelden. 
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

de komende evenementen. U kunt deze opnemen in uw 

agenda.  

Oud Papiercontainer                     woens. 18 dec. en don. 19 dec. 

Kinderen groep 1 en 2 vrij                donderdagmiddag 19 dec. 

Kerstviering De Langewieke donderdag 19 dec. 17.30 uur 

Kerstvakantie                                     maand. 23/12 t/m vrijd. 3/1 

Kinderen groep 5 t/m 8 vrij              vrijdag 20 dec. vanaf 11.45 uur 

Oliebollenactie ouderraad             dinsdag 31 dec.  10.00 uur 

Speelgoedochtend gr. 1                 vrijdag 10  januari 

Kriebelmoeders controleren           vrijdag 10  januari 

Topondernemers kijkavond            maandag 20 januari 

 

 

Komende evenementen 

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. Bij deze nieuwsbrief geen 

nieuwe bijlagen. 

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Agenda”. 

Op onze website 

staan nog weer heel 

veel nieuwe foto’s 

van het bezoek van 

sinterklaas. Zeker het 

bekijken waard. 

Presentatieavond Topondernemers 
 
De leerkrachten en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 willen u graag alvast 
uitnodigen om de presentatieavond van TOPONDERNEMERS bij te wonen op 

onze school. Deze keer vindt de avond plaats op maandag 20 januari. De 
deuren gaan open om 18.30 uur en sluiten om ongeveer 19.30 uur. U kunt de 

resultaten bewonderen van de, mede door uw kind gemaakte, werkstukken/ 

muurkranten/PowerPoint presentaties etc. De volgende thema’s zijn dan aan 

bod geweest in groep 5 t/m 8: Reizen. De wereld in het klein. Derde wereld. 
Tot dan! 

 

Het team van De Langewieke wil iedereen 

een Zalig Kerstfeest toewensen,            

een fijne jaarwisseling en daarna  

een geweldig en vooral gezond 2020.  

Met onderstaande linken kom je meteen bij de foto’s 

https://myalbum.com/album/Dwh8wF9dw5yN 

https://myalbum.com/album/2Gx7wNhLk6hu 
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