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Alweer de laatste weken van dit schooljaar
Het is al meer dan 2 maanden geleden dat u de laatste nieuwsbrief
ontving van De Langewieke. De afgelopen maanden bent u via
Klasbord en via de e-mail wel zo goed mogelijk op de hoogte
gehouden van alle omstandigheden die vanuit de landelijke
regelingen op ons af kwamen. Het waren een aantal hectische
maanden met steeds weer wisselende omstandigheden. En we zijn
er nog niet. Op dit moment draaien we een tijdelijk continurooster
omdat we als school moeten proberen volwassenen zoveel
mogelijk uit de school te weren. Het kan zijn dat in de
zomermaanden de richtlijnen nog zullen veranderen. Dit zou dan
betekenen dat we tijdens de zomervakantie de organisatie van
onze school weer moeten gaan aanpassen. Dat gaan we niet
doen. Daarom starten we ook na de zomervakantie vanaf
maandag 17 augustus met hetzelfde tijdelijke continurooster zoals
we dat nu aanhouden. Dus ook met gespreid halen en brengen. Als
dan in de eerste weken van het nieuwe schooljaar duidelijk is wat
nieuwe richtlijnen zijn op dat moment gaan we op 1 september!
1 oktober of later weer terug naar ons reguliere lesrooster zodat we
dat ook hanteerden voor de Coronacrisis. We willen als school dan
op termijn met het team en ook met u als ouders onderzoeken welk
lesrooster het best bij De Langewieke past. Maar dat is een traject
dat zorgvuldig doorlopen moet worden omdat het best een
ingrijpende verandering kan zijn. Maar zover zijn we nog niet. We
gaan eerst dit schooljaar tot een goed einde brengen met alle
activiteiten die nog gaan komen:
- de laatste ronde facultatieve oudergesprekken volgende week;
- de film van groep 8 zal worden gemaakt en worden vertoond;
- de klassenruil dag zal worden gehouden (woe 24juni);
- en we gaan het schooljaar feestelijk afsluiten met het houden van
een Vossenjacht. Deze dag zal in het teken staan van het 25 jarig
jubileum van juf Veronica aan De Langewieke en het afscheid van
juf Veronica omdat ze stopt met werken.
Over het bovenstaande zult u daar waar nodig nog nader bericht
ontvangen.

www.delangewieke.nI info@delangewieke.nl dir. Jan Lammers tel. 0523 - 61 33 09

In groep 8 zijn vorige week de
opnames gemaakt voor de film.
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Formatie nieuwe schooljaar
De afgelopen maanden zijn we samen met ons bestuur SKO-Twenterand druk aan de slag geweest met de bezetting
van de groepen het komende schooljaar 2020 — 2021. Er zijn namelijk nogal wat veranderingen.
Juf Veronica stopt met werken. Juf Brigit, juf Karlijn en meester Niels zullen een dag minder gaan werken. Daarnaast
groeien we als school en hebben we recht op iets meer formatie. Daarom zullen er ook een aantal “nieuwe” mensen
ons team komen versterken. Ten eerste juf Sanne Hoogeveen die haar WPO bij ons op school met glans heeft
doorlopen in groep 3 en nu ook de instroomgroep draait. We zijn heel blij dat zij bij ons kan blijven werken.
Daarnaast komen meester Marijn Raanhuis (hij was werkzaam bij een ander bestuur maar kiest nu gelukkig voor
ons) en meester René Elzinga (hij is mobiel van één van onze andere SKO-Twenterand scholen en heeft dus al heel
wat ervaring) ons versterken. Verderop in deze nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.
Dan zal de directievoering op De Langewieke ook anders vormgeven gaan worden. Juf Nicky Wolthuis zal deze
maand afstuderen als schoolleider en zal het komende schooljaar samen met meester Lammers de directie
vormen op De Langewieke. Meester Lammers zal meer dagdelen gaan werken voor het bestuur van SKO
Twenterand met financiële taken en beheer taken. Daardoor zal hij nog voor één dag verbonden zijn aan onze
school. Juf Nicky zal de andere vier dagen op school zijn voor directietaken. Meester Lammers zal een deel van zijn
bestuurstaken wel uitgaan voeren vanuit Dedemsvaart dus in praktijk zal hij wel veel meer dan één dag op De
Langewieke aanwezig zijn.
Tenslotte zullen we voor de langdurige vervanging van meester Erik nog een derde nieuw gezicht op school gaan
zien. We zijn bezig om een goede invaller te vinden voor groep 6.
Een heel scala aan veranderingen dus. Hieronder in grote lijnen de klasbezetting voor het komende schooljaar.
Voor de beide groepen 1: Juf Jeanette, juf Jennie en juf Rozemarijn.
Voor de beide groepen 2: Juf Tancha, juf Brigit en juf Jolien.
Voor de beide groepen 3: Juf Melanie, juf Sandra, meester Marijn.
Voor de beide groepen 4: Juf Sabrina, juf Cindy en meester René.
Voor groep 5: Juf Karlijn en meester Ramon.
Voor de beide groepen 6: Meester Erik (maar eerst zijn vervanger) en juf Sanne.
Voor groep 7: Meester Niels en meester Ramon.
Voor groep 8: Juf Barbara en juf Maike.
Daarnaast zullen meerdere leerkrachten gedurende de week extra ambulante taken hebben. De precieze invulling
krijgen alle ouders in de laatste week van het schooljaar als ook de informatieboekjes weer zullen worden uitgedeeld.
Het was dit jaar een enorme puzzel om een goede klasbezetting te krijgen. Maar met een gemiddelde
groepsgroottte van 20 leerlingen en voldoende dagdelen ambulante mensen om flexgroepen te draaien, kinderen
met arrangementen te ondersteunen en extra tijd om in gesprek gaan met kinderen, is goed onderwijs voor uw
kinderen voor het komende schooljaar verzekerd.

NIEUWSBRIEF LANGEWIEKE”

Meester Erik voor langere tild afwezig.
Velen van u zullen het al wel weten maar meester Erik is
al ruim een maand ziek en het ziet er naar uit dat hij nog
langdurig afwezig zal zijn.
Het begon allemaal met koorts en griepverschijnselen.
Hij is toen ook negatief op Corona getest. Hij heeft
daarna een aantal aanvallen gehad waarbij hij een
volledige black-out had. Het bleek een
hersenontsteking te zijn waardoor hij nu flinke delen van
zijn geheugen kwijt is van de laatste maanden. De
ontsteking is met succes bestreden maar het korte
geheugen laat hem nog regelmatig in de steek.
Daarom is meester Erik vorige week maandag over
gebracht naar het revalidatiecentrum ‘t Roessingh in
Enschede. Daar heeft hij nu drie weken intensieve
therapie om precies vast te stellen wat er aan de hand
is. Daarna zullen ze met hem een langdurig
behandelplan gaan opstellen. En daarna moeten we
verder zien hoe het zich ontwikkelt. Dus bij de aanvang
van het nieuwe schooljaar zal meester Erik zeker nog
niet aanwezig zijn. We wensen hem ook namens
iedereen op deze plek het allerbeste en heel veel
beterschap en sterkte met de therapie.

Tussen de lokalen van groep 2 en 3 hangt een
prachtige boom. Deze hebben we gekregen
van de ouders van Zoë Mansier uit groep 2.
Hans heeft hem mooi opgehangen zodat
iedereen er nu van kan genieten.
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Laatste schoolweek De Langewieke.
Het schooljaar loopt al weer bijna ten einde. In de laatste schoolweek zal het ook door
de Corona omstandigheden anders gaan.
Maandag 29/6 en dinsdag 30/6 zullen de laatste echte lesdagen zijn.
Woensdag 1 juli houden met de hele school een Vossenjacht en alle kinderen mogen
iets langer blijven omdat we samen nog wat lekkers gaan eten op school. U kunt uw
kinderen daarom deze woensdag pas om 13.00 uur ophalen. Er komt morgen nog een
brief met alle informatie over deze Vossenjacht-ochtend.
Donderdag 2 juli staat in het teken van het afscheid van groep 8. In de ochtend pauze
zullen zij alle andere kinderen trakteren en in de lunchpauze zullen we met alle
kinderen groep 8 dan echt gaan uitzwaaien. ‘s Avonds wordt er voor groep 8 nog een
laatste schoolavond georganiseerd waarbij de première zal zijn van de speelfilm die
groep 8 de afgelopen weken heeft gemaakt.
Groep 1 t/m 7 blijven net als de laatste donderdagen gewoon tot 14.30 uur op school,
volgens het bestaande schema van brengen en halen. Aan het eind van deze dag
hebben alle groepen vakantie.
Vrijdag 3 juli is de grote opruimdag voor het hele team. Samen ruimen we dan alles op
en sluiten we het schooljaar ‘s middags gezellig samen af met een lekker hapje.
Daarna is het dan voor iedereen grote vakantie en het einde van een heel bijzonder
schooljaar.

Studiedagen schooljaar 2020- 2021
In de vorige nieuwsbrief, al weer een tijd geleden, stonden de data van alle vakanties voor het
komende schooljaar. U kunt via onze website altijd onze agenda bekijken, die loopt tot een jaar

vooruit. Binnenkort voegen we ook de studiedagen toe die bekend zijn en waarop kinderen van
betreffende groepen dan extra vrij hebben. Hieronder de data die nu bekend zijn.

Studiedag hele team. ICT ontwikkelingen, jaarplan en WO woensdag 9 september

Studiedag hele team. Onderbouw ontwikkelingen en WO vrijdag 20 november

Studiedag gr. 1 tlm 3. Onderbouw ontwikkelingen dinsdag 2 februari

Juf Veronica 25 jaar juf op De Langewieke.
Juf Veronica werkt al 25 jaar op onze school.

Om dit jubileum een bijzonder tintje te geven heeft juf Veronica
een mooi cadeau voor ons gemaakt met een berichtje erbij:
Omdat ik 25 jaarjufop onze school ben en ook afscheid ga
nemen heb ik een kadootje voor “de Langewieke”gemaakt.
Het is een slinger met allemaal verschillende vlaggetjes. Een
slinger omdat de Langewieke van vieren houdt. We komen vaak
met z’n allen samen in de hal voor de Gouden en Zilveren weken,
kinderboekenweek, Advent, Kerst, verjaardagen van meesters
enjuffen, enga zo maar door.
En er is geen vlaggetje hetzelfde omdat ook geen kind of
leerkracht hetzelfde is. Allemaal verschillend en toch samen een
fijne Langewieke.
Groep 4 en groep 2 hebben een eigen slinger gekregen omdat ik
in beide groepen met veel plezier gewerkt heb.
Dankjewel Langewieke voor deze mooie tijd!
Lieve groetjes, juf Veronica

Een foto van de 3 mooie
viaggenlijnen van juf Veronica zoals
die nu in de school hangen
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De 1 1/2 meter richtlijn.
Doorstroming kleuterplein

We merken dat bij de kleuteringangen steeds meer ouders en kinderen langer ‘blijven hangen’. Dat zorgt
ervoor dat de veilige doorstroming van alle halende en brengende ouders in de knel komt. We willen u dus
vragen het plein zo snel mogelijk te verlaten en kinderen niet nog even te laten spelen op het plein voor en
na schooltijd. Wachten op een oudere broer of zus kan iets verderop op de aangesproken plek bij het
opkomen van het grote plein of aan de straat.
We merken allemaal dat we er vaak onbewust weer wat minder aan denken om afstand te houden, maar we
moeten dit wel samen vol blijven houden.

van de ouderraad
Digitalisering op De Langewieke.

De ontwikkelingen op het gebied van ICT
gaan steeds maar door. Kinderen hebben
steeds vaker een tablet nodig. Echter het
budget liet niet toe om extra aanschaffingen
te doen. Gelukkig is nu de reserve die bij de
ouderraad in de laatste jaren is ontstaan,
door vooral ook het inzamelen van de oude
kleding en het oud papier, heel nuttig
gebruikt. Het team en ook alle kinderen zijn
erg blij met de gift vanuit de Ouderraad en
dus van alle ouders. De Chromebooks worden
al volop gebruikt. We zijn trots op onze
nieuwe leermiddelen.

Meester Marijn stelt zich voor:
Mijn naam is Marijn Raanhuis en ik mag komend schooljaar
bij jullie op school lesgeven. Hier heb ik ontzettend veel zin
in. Omdat ik volgend jacir voor het eerst op school kom, lijkt
het me handig dat ik kort iets over mijzelf vertel. Zo ben ik
niet helemaal nieuw voor jullie. Ik ben op dit moment 24 jaar
en woon in Borne.
Ook ik heb nogal wat hobby’s en dingen die ik leuk vind.
In het weekend mountainbike ik vaak. Door de weeks doe ik
aan hardlopen en bootcamp. Mocht het echt mooi weer zijn
ga ik vaak een rondje skeeleren. Naast sporten vind ik
boeken lezen en films kijken ook erg leuk om te doen. Ik hoop
dat ik jullie volgend jaar allemaal snel beter leer kennen!

Boven in de centrale hal
hangen alle vogels van de
lin. van groep 8 ciie
binnenkort uit zullen gaan
vliegen naar het
voortgezet onderwijs. Ziet
er weer mooi uit. Met dank
aan de versiercommissie.

Nieuwe Chromebooks en kar

De nieuwe kar met de 36 nieuwe Chromebooks.



Oproep voor het klaar-overen en
het overblijven

De overblijfcommissie zoekt nog mensen om te
helpen bij het overblijven vanaf het moment dat we
weer starten met het normale schoolrooster. Op
maandag, dinsdag en donderdag is er nog veel
opgave nodig. Ook oma’s, tantes oppas en andere
belangstellenden zijn welkom voor opgave. Ook
mensen die reserve willen zijn en zo nu en dan wel
willen invallen zijn van harte uitgenodigd om zich op
te geven via overbliif@delangewieke.nl.
We hopen dat u zich op zult geven.

De klaar-over-commissie zoekt nog mensen om te
helpen bij het klaar-over. Vanaf het moment dat we
weer starten met het normale schoolrooster ook weer
tussen de middag. Op maandag en vrijdag zijn er
nog mensen nodig om 11.45 uur, 12.45 uur en 15.15
uur. Op donderdag nog om 15.15 uur. Dinsdag en
woensdag is gelukkig geregeld. Ook oma’s, tantes
oppas en andere belangstellenden zijn hier welkom
voor opgave. Ook mensen die reserve willen zijn en
zo nu en dan wel willen invallen zijn van harte
uitgenodigd om zich op te geven via
info@delanqewieke.nl.
We hopen dat u zich op zult geven.

Het team van
De Langewieke wenst
iedereen een hele filne
vakantie met veel mooi
weer. Goed uitrusten en
allemaal gezond blijven
in de vakantie.

Komende evenementen
In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van
de komende evenementen. U kunt deze opnemen in uw agenda.

Kinderen krijgen hun rapport

Oudergesprekken

Vossenjacht hele school

Uitzwaaien groep 8

Groep 8 Vrij

Afscheidsavond groep 8

Alle groepen vrij

Grote opruimdag hele team

Zomervakantie t/m

vrijdag 19 juni

week van 22 — 26 juni

woensdag 1 juli

donderdag 2 juli

donderdagmiddag 2 juli

donderdag 2 juli

vrijdag 3 juli

vrijdag 3juli

vriidaa 14 auaustus

Meester René stelt zich voor:

Mijn naam is René Elzinga en ben volgend
schooljaar de nieuwe leerkracht in groep 4.
Hier ben ik heel blij mee. Ik woon in
Vroomshoop, ben getrouwd en heb 2 zoons
Lars en Niels. Ik ken Dedemsvaart vooral van
het voetballen. Ik heb bij Sportlust
Vroomshoop en bij de Vroomshoopse Boys
gespeeld. Naast het voetballen houd ik van
schaatsen, darten, wielrennen, zwemmen en
mountainbiken. Eigenlijk ben ik een beetje
sportgek. Naast het sporten ben ik graag in
de tuin, mag graag knutselen en houd ik van
gezelligheid. Wat het laatste betreft pas ik
denk ik wel bij de Langewieke. Ook daar heb
ik gezelligheid gevoeld. De Langwieke is
laagdrempelig en iedereen is daar welkom.
Voor nu: allemaal een hele fijne vakantie
gewenst en tot het volgend schooljaar.

E-mail:
info@delangewieke.nl
Internet:
www.delangewieke.nI
Colofon
Dit is een uitgave van
k.b.s. “De Langewieke”
Eindredactie:
Jan Lammers
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Bil de laatste kleding inzameling is er
meer dan 500 kg opgehaald. Dat zal
weer een mooi bedrag opleveren.
U kunt iedere dag weer kleding,
schoenen en ander textiel inleveren
op school.

Bij/ogen bil deze nieuwsbrief
1. Dedemsvaart loopt toch de
Avondvierdaagse. Geef je op.
2. Folder van Back on Track
vanuit de Kern in Hardenberg.
3. Opgave voor de Billy Boem
Club in september.
4. Opgave voor de Piep zei de
muis club in september.
5. Buitenschoolsportaanbod.

Alle activiteiten kunt u
iedere dag actueel
bekijken via onze
website
www.delanciewieke.nI
Rechts bovenaan:
“Agenda”.

Namens het hele team, ,ian Lammers


