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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Tijdens de studiedag hebben de collega’s van de onderbouw het hele 

team meegenomen in de wereld van het jonge kind. In de onderbouw 

leren kinderen op een wezenlijk andere manier dan later in de hogere 

groepen, omdat het brein anders werkt. Vervolgens hebben we in een 

belevingscircuit TOS (taalontwikkelingsstoornis), door onze ambulant be-

geleiders van Auris, bij benadering ervaren waar deze kinderen in het 

onderwijs mee te maken krijgen. Vanuit interne en externe expertise 

hebben we onze kennis vergroot. ’s Middags hebben we met alle KPOA 

collega’s afscheid genomen van Bert Dekker, lid van het College van 

bestuur. Het was een mooie en waardevolle dag! 

Zonder voldoende leraren, werkplezier en een eerlijk salaris kan er in Ne-

derland geen goed onderwijs worden gegeven. Het onderwijs in Neder-

land staat onder druk. Met de eerder gevoerde acties is al veel bereikt. 

In Den Haag wordt er gesproken over mogelijke oplossingen, de salaris-

sen zijn omhoog gegaan en we hebben extra financiële middelen ge-

kregen in de vorm van werkdrukgelden. Daar zijn wij blij mee, maar het is 

onvoldoende om de problemen die er zijn structureel op te lossen. Het 

gesprek moet gaande blijven om naar korte termijn oplossingen te zoe-

ken, maar ook voor de langere termijn moeten we samen op zoek naar 

oplossingen. Op 30 en 31 januari worden er daarom opnieuw acties ge-

voerd in het Primair- en Voortgezet onderwijs.  Geen van de medewer-

kers van de Langenoord staakt deze dagen. Op donderdag 30 januari is 

er dus gewoon les en op vrijdag 31 januari zijn de kinderen vrij van les, 

omdat er een studiedag gepland staat. Ook het team van de Lan-

genoord maakt zich grote zorgen over de toekomst van het onderwijs, 

maar kiest er nu niet voor om die zorgen te uiten door te staken. 

Deze periode zijn wij onder andere bezig met toetsen, evalueren en 

analyseren om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn. De leer-

krachten maken voor ieder kind een schriftelijke rapportage waarin de 

resultaten te lezen zijn. De voortgangsgesprekken starten in de week van 

10 februari. Dit keer wordt u door de leerkracht uitgenodigd als daar 

aanleiding voor is.  

Namens het team, Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

18 januari: Benthe en Evelien 

19 januari: Quinn 

20 januari: Marit en Lucy 

23 januari: Sacha 

24 januari: Ruben 

26 januari: Thom 

27 januari: Vince 

28 januari: Joanna 

29 januari: Rens, Saar, Milan,  

                  Jort  en juf Nienke 

30 januari: Zoë 

 

 

HET HEILIG VORMSEL 

 

Zondag 19 januari 2020 om 11.00 uur ontvangt Pepijn Wegman uit 

groep 8 het Heilig Vormsel. Dit zal plaats vinden in De Heilige Kruiskerk 

(Liendertsweg 46 te Amersfoort). 

Een groep van 15 kinderen uit Amersfoort zijn druk bezig geweest met 

de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Een belangrijk moment in de 

geloofsopvoeding binnen de Rooms-katholieke kerk.  

Ze praten over zichzelf en het geloof.  

Daarnaast hebben zij een bijdrage geleverd aan een maatschappelij-

ke stage en hebben ze een avond geholpen bij de Voedselbank in 

Amersfoort. 

Ook hebben alle vormelingen met behulp van € 5, - inleg en hun knut-

sel- en verkooptalent geprobeerd dit bedrag te vermeerderen voor het 

goede doel Voedselbank Amersfoort.  

Van onze school zal Pepijn Wegman het Vormsel ontvangen. 

Wij willen u van harte uitnodigen om deze feestelijke viering bij te wo-

nen.  

Werkgroep Vormselvoorbereiding OLV van Amersfoort 

 

NIEUW OP SCHOOL 

In december en januari  

zijn de volgende leer-

lingen op school gestart: 

 

* Groep 1-2A: Gijs 

* Groep 1-2B: Maud, Xam  

                  en  Stach 

* Groep 1-2C: Luka 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

BOEKENTRAILER 

 

Wij zijn groep 6/7 en wij hebben op maandag 13 januari een boeken-

trailer gemaakt.  

Iedereen kreeg een boek en toen gingen we in groepjes met mensen 

die hetzelfde boek als jij hadden de trailer maken. 

Er kwam een meneer van de bibliotheek die alles kwam uitleggen. Hij 

had camera's mee.  

We mochten met die camera's zelf onze trailer filmen.  

Een boekentrailer is een voorstukje van het boek, zodat je op het film-

pje kan zien of het boek leuk is om te lezen. Je vertelt dan niet alles!  

We vonden het leuk om te doen! 

 

Groetjes, 

Groep 6/7  

 

 



 

 

 

 

 

 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

 

Vrijdag 31 januari:   Studiedag -  Alle kinderen vrij 

Donderdag 20 februari: Rapporten mee 

Vrijdag 21 februari:  Carnaval op school 

    Kinderen om 13.00 uur vrij 

24 t/m 28 februari:  Voorjaarsvakantie 

De volgende Lange Oortjes ontvangt u vrijdag 31 januari 2020 

AGENDA 

Legostudio In het kader van 

techniek, robotica en 21e eeuw-

se vaardigheden is groep 8 

woensdag naar de Legostudio 

geweest. De kinderen hadden 

heel snel door hoe ze een robot 

konden bouwen en program-

meren met het programma 

WeDo2.0 van Lego.  

Over twee weken komt meester 

William bij ons op school voor 

een vervolg. 

GROEP 8 DAGJE LEGOSTUDIO 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/

