
  

Zoals u twee weken geleden al in een aparte mail kon lezen is 

de school morgen, donderdag 30 januari, en vrijdag 31 januari 

gesloten. Zie verder in de 1e bijlage nog een keer de brief.  

 

Parapluregel 3: Onze handen zullen 

voor de spullen zorgen, dan kunnen 

we ze weer gebruiken morgen! 

 

Schoolfruit wordt nu gesneden 

In dit nummer 

1 School gesloten 

1 Schoolfruit snijden 

2   Kijkavond Topondernemers 

2 Oproep klaarovers 

2 Fietspad verboden parkeren 

3         Zilveren weken afgesloten 

3 Groep 1 en 2 naar het restaurant  

3 Maud voorleeskampioen 

4        Noteer in uw agenda 
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Staking a.s. donderdag en vrijdag 

 

                        

 

Vanaf deze maand zijn er een tiental 
moeders die op woensdag, donderdag en 
vrijdag het fruit snijden voor de groepen 1 
t/m 5. De leerkrachten zijn blij met de 
ondersteuning. Samen met conciërge Hans 
zorgen de moeders er nu voor dat op 
desbetreffende ochtenden het fruit heerlijk 
gesneden klaar staat voor de kinderen. 

 

 

Oliebollenactie ouderraad succesvol 

 In december 2019 zijn er maar liefst 130 zakken oliebollen 

besteld bij de ouderraad. Onze dank voor uw bestellingen. 

Hierdoor is er een mooie opbrengst van € 260,- ontstaan. 

 

De fruitsnij moeders druk aan de slag! 
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Oproep klaar-overouder (grootouders) 

Topondernemers kijkavond succesvol 

Vol trots presenteerden de leerlingen van groep 5 
t/m 8 maandagavond 20 januari al hun gemaakte 
werk. Er is de afgelopen maanden gewerkt aan 
opdrachten binnen de drie thema’s:  
Reizen 
De wereld in het klein 
Derde wereld 
De hal hing vol met de gemaakte muurkranten en in 
alle klassen werd voor een groot publiek 
gepresenteerd. Leerlingen van groep 8 bakten, met 
behulp van ouders, o.a. lekkere stroopwafels.  
Wij willen alle kinderen bedanken voor hun enorme 
inzet en de mooie, goed voorbereide presentaties. 
Best spannend om voor zoveel ouders je verhaal te 
vertellen, maar jullie deden het fantastisch.  
Ouders, opa's en oma's en alle andere aanwezigen, 
bedankt dat jullie er met zoveel waren om al dit 
moois te bekijken en beluisteren!  
 

Het lukt dit jaar behoorlijk goed om het klaar-over rooster rond te krijgen en te houden. 
Dit mede doordat een aantal ouders er twee keer staan. Op dit moment zoeken we nog 
één ouder of grootouder die op de maandag om 15.15 uur wil klaar-overen. Het hoeft 
alleen maar in de even weken. In de oneven weken is er al iemand die het kan doen. 
Graag opgeven bij de leerkracht of via info@delangewieke.nl. 
      
  
 
 

Ook in groep 5 werden er mooie 

presentaties gegeven. 

Nogmaals afspraken bij het halen en brengen: 
Wilt u uw auto parkeren bij de St. Vituskerk of de parkeerplaatsen langs de 

Langewijk of in de Bloemenbuurt? Het betekent soms 100 meter meer lopen maar 
het is echt nodig i.v.m. de veiligheid. Wilt u nooit meer parkeren bij of tussen 

de pionnen van de klaar-overs of op het fietspad?! Deze regel is echt van 
enorm belang. Auto’s op het fietspad betekent dat fietsers moeten uitwijken en dat 

betekent dat kinderen met hun fiets op het deel van de auto’s komen en dat er 

echt gevaarlijke situaties ontstaan. De klaar-overs houden soms hun hart vast bij 
wat ze zien. Gelukkig tot nu toe zonder ongelukken. Maar dit kan niet goed blijven 

gaan op deze manier. Dus wilt u nooit meer stoppen op het fietspad van de 
Langewijk! Ook niet om uw kind even uit te laten stappen.  

Wilt u andere mensen die uw kinderen halen of brengen (opa’s, oma’s en evt. 

oppas) het bovenstaande ook vertellen en op het hart drukken. Enorm bedankt! 

mailto:info@delangewieke.nl
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Groep 1 en 2 naar het restaurant 

 

Zilveren weken met de hele school afgesloten! 
De eerste twee schoolweken van 2020 is er in alle groepen weer gewerkt aan de regels 
die in iedere groep aan het begin van het schooljaar zijn opgesteld. Maandagmiddag 20 
januari waren alle kinderen in de centrale om aan elkaar te vertellen hoe het gaat.  
Iedere groep vertelde in de centrale hal welk regel top was en goed ging: Elkaar helpen 
als je verdrietig bent, samen spelen is samen delen, iedereen speelt mee en we sluiten 
niemand buiten waren afspraken die genoemd werden.  
Ook vertelde iedere groep een regel die nog niet altijd goed lukt: Stop is stop, elkaar uit 
laten praten en goed naar elkaar luisteren waren hier enkele voorbeelden.  
Het komende half jaar gaan we vooral aan de tips werken en proberen we de tops 
even goed te houden. De bijeenkomst in de centrale hal werd afgesloten met het zingen 
van ons schoollied.  
Er werd uit volle borst gezongen en daarna ging iedereen weer terug naar de eigen 
groep.  
 

Bij groep 1 en 2 werken de kinderen op dit moment 
met het thema Restaurant. Gisteren en vorige week 
maandag zijn alle kinderen van de groepen 1 en 2 
naar Het Dorp geweest. In een echt restaurant werd 
er door iedereen een heerlijke pannenkoek gegeten. 
Ook mochten de kinderen nog even in de keuken 
kijken. Het was erg geslaagd! De vaders van Jim en 
Lily willen we hartelijk bedanken! 

Hier krijgen de kinderen van groep 2 hun lekkere 

pannenkoek.. 

Maud Timmer uit groep 8 gaat  
De Langewieke vertegenwoordigen bij de 
voorleeskampioenschappen.  
Ze heeft nog even tijd om zich voor te 
bereiden; de kwartfinale in Hardenberg 
zal de komende weken plaats gaan 
vinden. Succes Maud! 

 

Maud voorleeskampioen van                 

            De Langewieke 
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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.  

Staking en school gesloten             donderdag 30/1 en vrijdag 31/1 

Vervolg Avi toetsen maandag 3/2 en dinsdag 4/2 

Voorjaarsvakantie                            maandag 17/2 t/m vrijdag 21/2 

Carnavalsoptocht                             zaterdag 22 februari 

Schoolcarnaval                               maandag 24 februari 

Oud papier container                     woensd. 26/2 donderdag 27/2 

Kriebelmoederscontrole                  vrijdag 28 februari 

Schooladvies gesprekken gr.  8      ma. 2/3, di. 3/3 en woe. 4/3 

10 minuten gesprekken gr. 1 t/m 7 dinsdag 3/3 en woensdag 4/3 

Speelgoedochtend gr. 1                  vrijdag 6  maart 

Studiedag groep 1 en 2 dinsdag 10 maart 

Alle kinderen groep 1 en 2 vrij dinsdag 10 maart 

 

 

 

Komende evenementen 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1. Brief over staking deze week. 

Deze brief ontving u al eerder. 

2. Uitnodiging centrum Rollepaal 

Als sporten niet vanzelfsprekend is. 

 

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Agenda”. 
In groep 6 zijn de kinderen deze weken druk aan de slag 

met lessen vanuit het thema “Wie is de mol”. Ze vinden 

het erg leuk om te doen. 

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 

In groep 5 zijn de danslessen weer begonnen! 


