
  

Gisterenavond waren de boodschappen van premier Rutte heel 

duidelijk en als je goed nadenkt ook heel verstandig, de scholen 

blijven t/m 28 april gesloten. Voor onze school zullen de lessen dus 

op z’n vroegst pas weer op maandag 11 mei starten. Maar ook 

dat blijft onzeker en zal de komende maand duidelijk worden. 

We zullen daarom ook vanaf maandag 6 april doorgaan met het 

thuiswerken. A.s. vrijdag kunnen er weer nieuwe pakketten 

worden opgehaald bij school voor de komende drie weken tot de 

meivakantie. Samen zullen we onze schouders eronder moeten 

blijven zetten totdat de situatie in de wereld weer wat 

genormaliseerd zal zijn.  

 

Let op elkaar, help elkaar en         

blijf gezond!! 
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De Langewieke blijft gesloten!!! 

 

                        

 

Graag wil ik uitspreken dat ik erg trots ben op onze leerkrachten 
hoe zij binnen een week een hele andere vorm van onderwijs 
hebben georganiseerd. Kinderen thuis laten werken en volgen 
vergt een andere manier van werken. En dat lukt. Daarom wil ik 
graag uitspreken dat onze leerkrachten kanjers zijn. 
Dan zijn er onze ouders die nu naast hun thuiswerken en 
dagelijkse taken ook hun kinderen nog moeten begeleiden bij hun 
schoolwerk. Maar ook dat lukt in samenspraak en als het nodig is 
contact met de leerkrachten. Echt knap wat jullie doen. Daarom 
wil ik graag uitspreken dat onze ouders kanjers zijn. 
En dan zijn er natuurlijk onze leerlingen die nu ook op een hele 
andere manier hun leerstof oefenen en de komende weken ook 
via de digitale weg nieuwe dingen zullen leren. Ze moeten zonder 
hun klasgenootjes om zich heen en zonder dat de meester of juf 
er is om snel hulp aan te vragen, veel meer zelfstandig redden. 
En ook dat lukt met hulp van de ouders en de leerkrachten op 
afstand. Daarom wil ik ook graag uitspreken dat onze 
leerlingen kanjers zijn. En daarom weet ik zeker dat het ons 
allemaal zal lukken de komende tijd. Maar veel belangrijker is 
het om gezond blijven! Dat maakt de rest allemaal 
betrekkelijk! 

 

Even terug naar gezellige tijden 

een dikke maand geleden. 
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We gaan door met thuiswerken!!! 

We hebben nu twee weken herhaling en verdieping aangeboden, maar we gaan vanaf volgende week ook 
nieuwe lesstof aanbieden. Dat vraagt om meer uitleg en daarom zijn we druk bezig met het opnemen en 
verzamelen van instructiefilmpjes. Per groep zal de werkwijze verschillen, niet alles is voor alle leeftijden 
geschikt. De communicatie over de dag/weektaken en contactmomenten gaat via de leerkrachten op 
dezelfde manier als de afgelopen weken. Mooi om te zien dat iedereen behoorlijk zijn weg weet te vinden. 

We hebben voor de komende weken een nieuw afhaalpakketje klaar gelegd.  
Dit kunt u aanstaande vrijdag, 3 april op komen halen volgens dit rooster: 
8.30-8.50 uur: familie Altena t/m familie Drent  
8.50-9.10 uur: familie Drogt t/m familie Hulst  
9.10-9.30 uur: familie IJzerman t/m familie Martijn  
9.30-9.50 uur: familie Meyer t/m familie Pouls  
9.50-10.10 uur: familie Praas t/m familie Tien  
10.10-10.30 uur: familie Timmer t/m familie Zwiers  
 
Voor iedere leerling ligt er in de eigen klas een pakketje klaar, deze keer ook voor de leerlingen van groep 
1 en 2. Per gezin graag 1 volwassene die de spullen voor iedereen op komt halen. We vragen u een 
handtekening te zetten voor de spullen die meegenomen worden (daarom de volwassene). Er zitten 
materialen bij die nog jaren mee moeten en waar we dus met zijn allen zuinig op moeten zijn. 
Het is een flink pakket, dus we raden het aan om een tas mee te nemen. 
Wilt u tenslotte a.s. vrijdag de vastenactiedoosjes mee nemen naar school? De vastenactie loopt n.l. de 
komende week ten einde. Alvast bedankt voor uw giften namens de kinderen op de Filipijnen.  
  

 

Een beeld van de carnavalsviering in de Baron. Op onze 

website heel veel foto’s van die middag. Maak gebruik 

van onderstaande link: 

https://myalbum.com/album/gQCUT9bVwBjg  

Luizencontrole graag thuis 
uitvoeren: 

Omdat er op dit moment op school geen 
luizencontrole gedaan kan worden, willen wij u 
vragen dat thuis te doen. Klik op onderstaande link 
voor de luizenscanner. We zijn erg benieuwd hoe 
het werkt, dus als het lukt er een foto of filmpje van 
te maken zien we die graag via de mail van de 
leerkracht verschijnen. 
 

https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizensc
anner/ 

Luizenscanner 
Digitale luizenscanner. In verband met de scholensluiting kan de 

hoofdluiscontrole nu vanaf thuis met elk device (tablet, chromebook, 

laptop, pc, smartphone) worden uitgevoerd. 

www.harmhofstede.nl 

  

Ook dit soort dingen blijven 
belangrijk om te doen.  
Bedankt voor de medewerking. 

Als belangrijke bijlage zit bij deze 

nieuwsbrief een brief van onze voorzitter 

van het college van bestuur van SKO-

Twenterand.  

Graag allemaal even goed lezen. 

 

 

https://myalbum.com/album/gQCUT9bVwBjg
https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizenscanner/
https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizenscanner/
https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizenscanner/
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Vakantierooster schooljaar 2020- 2021 

 

Bijzondere activiteiten die komen te vervallen. 
Als de school zoveel weken gesloten is dan merk je pas hoeveel andere activiteiten we op De 
Langewieke hebben. De kinderboekenschrijver, de Koningsspelen, de muzieklessen, de danslessen, de 
voorleesochtend en andere bezoeken van groepen tijdens de Techniekweek zijn allemaal al afgelast. 
Ze gaan helaas nu niet door, maar we hopen natuurlijk allemaal dat dit het komende schooljaar 
allemaal wel weer door kan gaan. Op dit moment kunnen we ook al zeggen dat de volgende 
evenementen niet door zullen gaan: Het grote pleinfeest, het kleuterfeest, de schoolreis en ook het 
bezoek van groep 8 aan Amsterdam zullen dit jaar niet doorgaan. Het is allemaal natuurlijk afwachten 
hoe de crisis ons de komende maanden verder in de tang zal houden. Afhankelijk van alle 
ontwikkelingen nemen we de komende maand een beslissing over het doorgaan van het kamp van 
groep 8, de musical, het slagbaltoernooi van de bovenbouw en natuurlijks de sportdag aan het einde 
van het schooljaar. Over deze evenementen is nog niets definitief besloten en wachten we eerst af.  
Voor nu is het alleen maar belangrijk dat we allemaal gezond blijven en daar moeten we alles aan 
doen en daardoor activiteiten niet door lagen gaan. 

 

Gisteren hebben we van premier Rutte het advies gekregen om dit jaar niet in de meivakantie niet 
op vakantie te gaan. Omdat er vast weer betere tijden komen en velen vast graag vooruit plannen 
stuur ik u nu alvast de data voor het komende schooljaar. 
Deze data sluiten zoveel mogelijk aan bij de andere basisscholen en voortgezet onderwijs scholen in 
Dedemsvaart. Er zullen t.z.t. nog een aantal studiedagen worden ingepland. Dat laten we later weten. 

      

Herfstvakantie  12 oktober t/m 16 oktober 2020    

Do. mi. voor het kerstfeest    17 december 2020 alleen groep 1 en 2    

Vrij. mi. voor kerst  18 december 2020    

Kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 2021    

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021    

Paasvakantie  vr. 2 april t/m ma. 5 april 2021    

Meivakantie  ma. 26 april t/m vr. 7 mei  2021     

Hemelvaart  do. 13 mei en vr. 14 mei 2021    

Pinksteren  Ma. 24 mei 2021    

Zomervakantie  ma. 12 juli t/m vr. 20  augustus 2021    

  Eerste schooldag: 23 augustus 2021    

 

Een van de muizen uit de voorstelling 

Dinsdag 4 februari hebben groep 3 en 4 genoten van 

de voorstelling ‘Broodje Piep’.  

Het verhaal speelt zich af in de bakkerij van Katja. Katja 

is verliefd op François, haar collega in Parijs. Zij sturen 

elkaar allerlei lekkernijen uit hun eigen land. Daarvan 

smullen ook moeder Miep de Muis en haar zoon Frits. 

Het gaat goed, tot ze op een dag een doos met Franse 

kaas krijgt en erachter komt dat ze muizen in haar 

bakkerij heeft…  

Er gebeurde van alles tijdens de voorstelling, het was 

soms erg spannend en het was de vraag of het wel 

goed zou aflopen met de muizenfamilie. Aan het eind 

kwam alles gelukkig goed. En kregen de kinderen een 

kaartje uit Parijs. 

Groep 4 naar de voorstelling. 
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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.  

 

2e afhaalmoment thuiswerken   vrijdag 3 april 

Pasen zondag en maandag 12+13/4 

Oud papier container                     woensd. 22/4 donderdag 23/4  

Start meivakantie                maandag 27 april 

Eerste schooldag maandag 11 mei. 

                             (natuurlijk onder voorbehoud) 

 

 

Komende evenementen 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

1. Brief van SKO-Twenterand. 

Mededelingen van het bestuur. 

 

 Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Agenda”. 

 

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 

Aan het eind van het feest was er een optreden 

van de Pintermannen. Wereldberoemd in heel 

Dedemsvaart. Zij zongen al hun hits.  

Films over carnaval 

In februari was het carnaval. Dit jaar voor De Langewieke 

een enorm succes. Het feest bij de Baron was erg 

gezellig en vooral de optocht van de zaterdag was een 

groot succes. De eerste prijs bij de grote karren en de 

eerste prijs bij de grote loopgroepen. Ik wil alle ouders die 

geholpen hebben enorm bedanken voor hun inzet en 

goede P.R. voor onze school. In de centrale hal staat nu 

een prachtige grote beker die we hebben gewonnen. 

Opa Joop van Jochem(6), Malou(5) en Roland(2) heeft 

er twee hele mooie films van gemaakt. Om de komende 

weken eens rustig te bekijken samen en te genieten. De 

link van de optocht: https://youtu.be/oGgmoNQ4yMo   
en de link van het feest op maandagmiddag.   

https://youtu.be/sITwg5ytPVk 
Allemaal nogmaals dank voor alle inspanningen en veel 

kijkplezier.  

https://youtu.be/oGgmoNQ4yMo
https://youtu.be/sITwg5ytPVk

