
Het schooljaar 2020-2021 is in volle gang. We hopen dat we opnieuw een jaar 

krijgen waarin we veel van elkaar mogen leren. Zowel voor de leerlingen, de ouders 

als de leerkrachten. Samen werken = samen leren.  

 

De eerste twee weken is er al veel gebeurd. In alle groepen stond de kennismaking 

centraal en werd (en wordt) er gebouwd aan een fijne groep. De Streetwisedag 

over veilig gedrag in het verkeer is alweer geweest, de nieuwe app Schoolwapps is 

‘in de lucht’, de eerste gymlessen van onze nieuwe gymmeester Boudewijn zijn 

geweest en er zijn een heleboel verjaardagen gevierd van kinderen die in de 

zomervakantie jarig waren.  

Helaas was er naast de blijde verwachting van het nieuwe schooljaar ook groot 

verdriet. Op 23 augustus overleed Kristian Harbers, de vader van Saar (gr5) en Pim 

(gr 2) en vrijdag stonden we met bijna alle groepen en heel veel ouders in de 

erehaag. Een bijzonder indrukwekkend moment voor een laatste groet aan hem. 

Saar, Pim, Marloes en familie, langs deze weg nogmaals heel veel sterkte en kracht 

gewenst voor jullie allemaal. 

 

Belangrijke schoolontwikkelingen voor het aankomende jaar zijn voor ons het 

Wereldoriëntatie onderwijs, het spelend leren in de onderbouw, het volgen van de 

kleuterontwikkeling en onze aandacht voor talent. De studiedag van volgende 

week zal deels in het teken staan van deze onderwerpen, daarover kunt u 

verderop in deze nieuwsbrief meer lezen.  

Intern zijn er wat verschuivingen geweest in de taakverdeling binnen ons team. Er 

zijn veel leerkrachten die naast de lesgevende taken nog andere taken vervullen, 

zodat we onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Juf Melanie 

gaat juf Agnes ondersteunen als intern begeleider. Juf Karlijn is de KWINK-

coördinator en daarmee de kartrekker betreft ons ‘veilige schoolklimaat’. Zij heeft 

ook wat extra tijd voor gesprekken met (groepjes) kinderen die wat extra 

begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Juf Maike, juf Nicky en 

juf Melanie gaan samen zorgen voor de flexgroepen-plus (Juf Maike groep 6/7/8, 

juf Nicky groep 3/4/5 en juf Melanie begeleiding in groep 1/2). Juf Barbara is onze 

bovenbouwcoördinator, juf Jeanette onze onderbouwcoördinator en meester 

Martijn onze ICT-er. Meester Martijn vervangt daarnaast ook leerkrachten, zodat zij 

met de leerlingen reflectiegesprekken en talentgesprekken kunnen voeren.  

Tot slot vormen Jan en ik sinds dit schooljaar gezamenlijk de directie van De 

Langewieke. Jan is veel op pad voor zijn taken betreft de ‘financiën’ en ‘beheer’ 

voor stichting SKOT en mij treft u vooral op school. Het zal nog even zoeken blijven 

naar een optimale afstemming, maar we kijken tevreden terug op de afgelopen 

weken.  

 

Een lange inleiding van ook een lange eerste nieuwsbrief met veel informatie. We 

hopen dat u alles zorgvuldig doorleest en we blijven u op de hoogte houden van 

alle ontwikkelingen. 

Op een mooie samenwerking! 

 

Nicky Wolthuis 
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Een nieuw schooljaar! 

                        

Denkt u aan het invullen 

van de ‘vragenlijst start 

schooljaar’, de 

‘gegevenscheck’en het 

instellen van uw privacy 

instellingen in Schoolwapps? 

Alle links zijn te vinden in het 

Schoolwapps bericht van 

vorige week. 

http://www.delangewieke.nl/
mailto:info@delangewieke.nl
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Gouden Weken: samen bouwen aan een fijne groep 

Ook dit schooljaar zijn we gestart met de Gouden Weken. Er is extra aandacht 

voor de groepsvorming, onze klassen- en schoolregels en prettig sociaal 

gedrag. In deze eerste weken worden er extra groepsvormende activiteiten 

gedaan en leert iedereen elkaar nog beter kennen voor een optimale 

samenwerking in de rest van het jaar.  

Onze KWINK lessen (voor Sociaal Emotioneel Leren) staan ook in het teken van 

de Gouden Weken en groepsvorming.  

 

Op maandag 14 september sluiten we de Gouden Weken af. Iedere groep 

presenteert tijdens een bijeenkomst in de hal de opgestelde klassenregels en 

we zingen samen het schoollied. Alle regels zijn gebaseerd op de 

parapluregels die in alle klassen en ook bij de ingangen hangen. Ook 

bovenaan iedere nieuwsbrief staat een parapluregel. 

De rest van het jaar blijven we actief aandacht besteden aan een positieve 

sfeer met bijvoorbeeld de KWINK lessen en de ‘ster/kanjer/topper van de 

week’. Na de kerstvakantie hebben we de Zilveren Weken en is er opnieuw 

extra aandacht voor de klassenregels en de groepsvorming. 

We zijn blij met de veilige, prettige en open sfeer bij ons op school en vinden 

het belangrijk daar mede door deze aanpak in te investeren en het te 

behouden. 

 

 

       Onze parapluregels 

Schoolwapps  

Inmiddels zijn er voor alle kinderen een of meerdere 

ouder(s)/verzorger(s) gekoppeld aan de app. Daar zijn we 

heel blij mee. Het grootste gedeelte van de communicatie 

loopt via Schoolwapps. U heeft vandaag al gemerkt dat ook 

de nieuwsbrief via Schoolwapps verstuurd wordt. Op dit 

moment wordt de tijdlijn actief gebruikt en is er in groep 7 een 

start gemaakt met het digitaal inplannen van gesprekken. 

Aankomende week maken wij afspraken over het gebruik 

van de module ‘berichten’ en de module ‘absentie’. 

Binnenkort hoort u dus van ons hoe we die modules gaan 

inzetten. 

 

Studiedag woensdag 9 september a.s.  

Volgende week woensdag hebben wij een studiedag met het hele team en zijn alle kinderen vrij.  

Een belangrijk onderwerp op de studiedag is corona. Er zijn veel vragen die ons bezighouden: Wat als er 

steeds meer kinderen voor langere tijd afwezig zijn? Wat als er veel leerkrachten uitvallen? Wat als we 

misschien wel weer (gedeeltelijk) moeten sluiten? Wat hebben we geleerd van het thuisonderwijs? Welke 

mooie dingen willen we daarvan behouden? Waar liggen aandachtspunten? Kortom; genoeg om te 

bespreken. In grote lijnen liggen de plannen en protocollen er, ook ons bestuur heeft de grote lijnen uitgezet 

en woensdag nemen we de tijd om met elkaar te bespreken wat dit specifiek voor De Langewieke inhoudt. 

Onderwijsinhoudelijke grote onderwerpen voor het komende schooljaar zijn ons Wereldoriëntatie onderwijs 

en onze visie op het spelen en leren van jonge kinderen. Tijdens de studiedag gaan de leerkrachten van 

groep 4 t/m 8 in kaart brengen wat we willen behouden van wat we nu doen bij wereldoriëntatie 

(Topondernemers) en wat wensen zijn voor de toekomst. We duiken in nieuwe methodes die op de markt zijn 

en starten het grote ‘plussen’ en ‘minnen’.  

De onderbouwleerkrachten (groep 1 t/m 3) werken verder aan het vormgeven van het onderwijs met veel 

aandacht en ruimte voor spelend leren. We worden hierbij ondersteund door Margreeth Mulder van Wizz 

Scholing en dat is erg inspirerend. 

Samen zingen voor juf Jolien en Lisa 

(allebei jarig) en voor juf Nicky (geslaagd) 
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Iedereen talent 

Met al het handen wassen is 

het een drukte van belang 

bij alle wastafels en gaat er 

veel tijd verloren aan 

wachten. Hans heeft er 

daarom samen met Bennie 

Kroezen voor gezorgd dat er 

een buiten een extra grote 

wastafel gebruikt kan 

worden. We zijn er allemaal 

heel blij mee. Hans en 

Bennie, bedankt voor de 

snelle actie! 

Pechvogels  

De nieuwe wasstraat 

Update meester Erik 
Het gaat goed met meester Erik. Sinds deze week komt hij 

weer af en toe een paar uurtjes op school en daar zijn we 

allemaal heel blij mee. We hebben zijn grappen en grollen 

gemist. Hartverwarmend om afgelopen maandag ook de 

reacties van de kinderen te zien toen ze meester zagen. 

Voorlopig zal Erik nog voornamelijk ondersteunende 

werkzaamheden buiten de klas verrichten en langzaam 

maar zeker worden de uren uitgebreid. Het kan Erik niet 

snel genoeg gaan, maar het zal nog wel een poosje 

duren voor hij weer volledig aan het werk mag. 
Meester Martijn en meester René 

zijn beide geblesseerd en 

voorlopig afwezig. Meester Martijn 

heeft een vervelende val 

gemaakt met zijn racefiets, 

waarbij hij zijn sleutelbeen heeft 

gebroken en verschillende 

kneuzingen heeft opgelopen. 

Meester René is tijdens het klussen 

van de ladder gevallen en heeft 

zijn arm gebroken. Wij wensen 

beide meesters beterschap! Juf 

Janine werkt in groep 4 tot 

meester René terug is. Zij heeft 

voor de zomervakantie in groep 6 

bij ons gewerkt, dus ze kent De 

Langewieke al. Succes en veel 

plezier juf Janine! 

 

Hans en Bennie bedankt !! 

Even voorstellen…meester Dennis 
Ik ben Dennis Lankamp en ik mag dit schooljaar 

meester van groep 6 zijn! Ik ben 26 jaar en ik kom uit 

Borne. In mijn vrije tijd kijk ik graag naar voetbal, films en 

tv-series, ben ik met computers bezig en probeer ik veel 

verschillende recepten uit in de keuken. Je kunt mij ook 

(hopelijk dit jaar ook) regelmatig vinden in de Grolsch 

Veste om naar mijn favoriete team te kijken. Het 

weekend breng ik het liefste door met vrienden en een 

lekker speciaal biertje.  

Dit schooljaar vervang ik Erik tot hij weer volledig voor 

de klas kan staan. Gelukkig ben ik er ten minste tot de 

kerstvakantie.  

 

  

 

Hoesten, niezen, gesnotter….wel of niet naar school….testen…. 

 We zouden willen dat het anders was, maar niet alle kinderen met een verkoudheid zijn welkom op 

school. We houden ons aan de RIVM richtlijnen en gebruiken de beslisbomen. De richtlijnen voor 

kinderen van groep 1 en 2 zijn anders dan die voor kinderen vanaf groep 3. We hebben de beslisbomen 

als bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief. (Let op de definitie van neusverkoudheid die gehanteerd 

wordt; daar valt ook een kuchje en/of keelpijn onder.) 

Er zullen ook leerkrachten zijn die verkouden worden en getest moeten worden. We hebben een 

vervangingsplan klaarliggen en zullen er alles aan doen om alle klassen op school op een verantwoorde 

manier les te blijven geven. Hopelijk gaan we het niet meemaken dat er klassen thuis komen te zitten, 

maar we houden er wel rekening mee dat die kans er is. Zoals eerder in deze nieuwsbrief genoemd, 

maken we plannen om in alle scenario’s goed onderwijs te kunnen blijven geven. 

Vorige week zijn juf Jennie, juf Rozemarijn, juf Sanne en juf 

Maike gestart met de cursus kindertalentenfluisteraar. Ook 

vorig jaar heeft een groot aantal meester en juffen deze 

cursus gevolgd. Tijdens de cursus leer je een talentgesprek 

te voeren. Zo’n gesprek zorgt ervoor dat kinderen leren 

wat hun talenten zijn en die onder woorden te brengen, 

wat leidt tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en 

weerbaarheid. Kinderen worden zich ervan bewust dat 

talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde 

activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je 

leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de 

tijd vliegt. Op De Langewieke worden steeds meer 

talentgesprekken gevoerd en we hopen dit de komende 

jaren verder uit te breiden en deze talentbenadering een 

stevige plek te geven binnen de school. 

Meer lezen over de talentbenadering van Luk Dewulf? 

https://www.kiezenvoortalent.be/ en 

https://www.kindertalentenfluisteraar.com/ 
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Kledinginzameling, oud 

papier en batterijen 
 

Oude kleding en textiel kunt u op school 

kwijt. Wij verzamelen het en 1 of 2 keer 

per jaar wordt alles opgehaald. De 

opbrengst is voor school. Kleding mag u 

in afgesloten zakken voor de rode deur 

van de berging leggen (naast de 

fietsenstalling van de leerkrachten). 

Batterijen kunt u ook op school kwijt, in 

de bak in de keuken (meteen links om 

de hoek). Ook dit schooljaar staat de 

oud papier container op de laatste 

woensdag t/m vrijdag van de maand 

op de parkeerplaats aan de straat bij 

de kerk. De afgelopen jaren is de 

opbrengst van het inzamelen steeds 

een beetje gestegen en natuurlijk 

hopen we dat dat zo door blijft gaan, 

want deze extraatjes komen ten goede 

aan alle kinderen. Graag blijven 

meesparen dus! 

Als bijlage is de flyer van de 

kledinginzameling ‘Bag2school’ 

toegevoegd. 

 

Niet te vroeg op school 
Wij willen u vragen niet voor 8.15 uur naar school te 

komen en/of uw kinderen niet te vroeg van huis te laten 

vertrekken. We hebben de afgelopen twee weken 

gemerkt dat er al kinderen voor 8.10 uur in de klassen 

komen. Dat is niet de bedoeling. Vanaf 8.15 uur kan er 

veilig overgestoken worden, zijn er leerkrachten op het 

plein en is er toezicht in de klassen.  

Trakteren 
Nog even een reminder: trakteren mag, maar graag 

Coronaproof, dus geen traktaties waar al iemand 

met de vingers aan heeft gezeten. 

Even voorstellen…. 

gymmeester Boudewijn 

Mijn naam is Boudewijn van der Graaf, 24 jaar oud 

en woonachtig in Lutten. Ik heb de opleiding tot 

docent lichamelijke opvoeding (ALO) gevolgd in 

Nijmegen. Momenteel ben ik op één toets na klaar 

met de opleiding en heb ik een baan gevonden bij 

Sportservice Groep. Namens Sportservice Groep 

werk ik op meerdere basisscholen in de regio. Op 

dinsdag ben ik te vinden in de Citadel, hier geef ik 

alle groepen van de Langewieke gymles. Tijdens 

mijn lessen vind ik het belangrijk dat kinderen veel 

bewegen en veel van elkaar leren. In elke klas zitten 

er bijvoorbeeld wel betere bewegers, ik vind het 

belangrijk dat deze betere bewegers andere 

kinderen helpen om beter te worden in een 

oefening of spel.  

 

Als ouder zult u mij niet zoveel zien op de 

basisschool, dit komt doordat ik meestal verstopt zit 

in de gymzaal. Hopelijk zult u wel eens thuis mijn 

naam horen, tijdens een verhaal over een leuke 

gymles. Ik hoop dat u nu een beetje beeld van mij 

hebt gekregen en wat mijn doelen zijn tijdens de 

gymles. Want het is belangrijk om onze kinderen te 

leren over een leven lang bewegen.  

 Meester Boudewijn 

Vredesdienst 
Op zondag 20 september a.s. wordt om 9.30 uur in 

de Antennekerk de jaarlijkse vredesdienst gehouden. 

Het onderwerp dit jaar is ‘Vrede verbindt verschil’. 

De Langewieke zorgt dit jaar voor de versiering in de 

kerk. Wilt u de dienst bezoeken dan moet u zich 

vanwege de beperking in het aantal deelnemers 

van tevoren aanmelden via het secretariaat: tel: 

0523-610706 (woe van 9.00-11.00 uur, do van 19.00-

20.00) of stvitus@kpnmail.nl  

 

Oproep van rijksoverheid: 
Test jij de coronavirus-app 

CoronaMelder in de praktijk? 

 
Het coronavirus is er nog steeds, ook in 

Overijssel. Om de kans op verspreiding 

te beperken, start op 17 augustus de 

praktijktest van CoronaMelder. Als 

Overijsselaar kun je meedoen aan de 

praktijktest. Ga naar de appstore op je 

telefoon, download de CoronaMelder 

app en help te testen hoe 

CoronaMelder werkt. Lees meer in de 

toegevoegde bijlage ‘CoronaMelder’. 

 

mailto:stvitus@kpnmail.nl
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

de komende evenementen. U kunt ze dan opnemen in uw 

agenda.  

Facultatieve  

kennismakingsgesprekken             week 36 en 27 

Luizencontrole                    vrijdag 4 september 

Ouderavond groep 1 maandag 7 september 

Ouderavond groep 6 dinsdag 8 september 

Studiedag kinderen vrij woensdag 9 september  

Talentgesprekken groep 7 week 37 en 38 

Afsluiting Gouden Weken maandag 14 september 

NIO toets afname groep 8  maandag 14 september 

Ouderavond groep 4                       maandag 14 september 

Ouderavond groep 2 dinsdag 15 september 

Studiemiddag onderbouw vrijdagmiddag 18 september 

Cito toetsafnames week 39,40,41 (vanaf 21 sept). 

Oud papier container bij school 30 september en 1 oktober 

Werelddierendagviering vrijdag 2 oktober 

Agenda 

E-mail: 
info@delangewieke.nl 
Internet: 
www.delangewieke.nl 

Colofon 
Dit is een uitgave van  
KBS ‘De Langewieke 
Eindredactie: 
Nicky Wolthuis 
 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

 
1.  Beslisboom neusverkoudheid 

groep 1 en 2 

2. Beslisboom neusverkoudheid 

groep 3 t/m 8 

3. Flyer kledinginzameling 

Bag2school 

4. Extra info CoronaMelder 

 

 

Alle activiteiten kunt u iedere dag 

actueel bekijken via onze website 

www.delangewieke.nl 

Rechts bovenaan: “Kalender”. 


