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Schooljaar 2018-2019 

31 augustus 2018 | nummer 1 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Wij hopen dat u een fijne zomer heeft gehad en dat de kinderen uit-

gerust zijn voor het nieuwe schooljaar. Inmiddels zit de eerste week er 

alweer op!  

 
Tijdens de vakantie is er een hoop gebeurd in en om de school. Er is 

buitenschilderwerk verricht, er is gesnoeid bij de fietsenstalling zodat 

de fietsen weer makkelijk gestald kunnen worden, de teamkamer/

Lefland ruimte is aangepakt, we hebben een aantal nieuwe digitale 

schoolborden en we hebben nieuwe kapstokken zodat de kinderen 

de jassen en tassen beter kwijt kunnen. Een aantal van u heeft onze 

tuin regelmatig van water voorzien, waardoor alles nog lekker groen 

is. In een fijne omgeving is het fijn leren/werken, want… 

 

… natuurlijk gaat het om ons onderwijs en daarom is het team alweer 

geruime tijd bezig met de inhoudelijke voorbereiding voor het nieuwe 

jaar, zodat er een optimale start gemaakt kan worden aansluitend bij 

de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze focus ligt dit jaar op het 

taal-leesonderwijs, waar we ook nieuwe methodes voor hebben aan-

geschaft. Taal-lezen, de basis voor alles! We zullen u regelmatig infor-

meren over de ontwikkelingen. 

 

Wij verheugen ons weer op een fijne samenwerking met u, zodat we 

ieder kind weer zo goed mogelijk kunnen begeleiden in het leren. Om 

samen goed te starten ontvangt u van de leerkracht via Parro een 

uitnodiging voor het startgesprek. Wij stellen het op prijs als uw kind 

daarbij aanwezig is. Onderwijs maken we samen op onze fijne Lan-

genoord! 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN   

GEFELICITEERD! 

2 september: Floris 

5 september: Sem 

6 september: Juf Lisette 

8 september: Mandy 

9 september: Daan en Liv 

10 september: Sem en 

Dylan 

12 september: Jessica 

Communicatie met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het 

kind en het reilen en zeilen in de groep 

Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor het schoolsucces van uw 

kind. Samen proberen we het beste uit uw kind te halen. Daarom vin-

den wij een goede samenwerking met u belangrijk en noodzakelijk. U 

heeft het recht om betrokken te zijn bij onderwijs aan uw kind.  Con-

structief samenwerken is leidend in onze samenwerking met u. Dat 

betekent dat we ouders meenemen in het leer- en ontwikkelingspro-

ces op school, sleutel daarin is communicatie. Hoe en wanneer we 

dat doen op De Langenoord kunt u hier lezen. Dit is een basis. Na-

tuurlijk kan het voorkomen dat het nodig is om intensiever contact te 

hebben, omdat de ontwikkeling van het kind daarom vraagt. 

Contact over de ontwikkeling van uw kind en het reilen en zeilen in 

de groep 

 

COMMUNICATIE 

start schooljaar 

 Klasinformatie 1 ‘Startbrief’: inhoudelijke informatie over het 

leerjaar. 

 Startgesprek met kind, ouder en leerkracht: kennismaken. 

 Informatieavond: kinderen en ouders bezoeken de nieuwe 

klas, ontmoeten de leerkracht en andere ouders en kinderen. 

november 

 Klasinformatie 2: schriftelijke informatie over het onderwijs in de 

groep. 

 Voortgangsgesprek 1: we spreken graag alle ouders over de 

ontwikkeling van hun kind. 

februari 

 Rapport 1: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het 

kind. 

 Voortgangsgesprek 2: op uitnodiging van de leerkracht. 

april/mei 

 Klasinformatie 3: schriftelijke informatie over het onderwijs in de 

groep. 

 Voortgangsgesprek 3: We spreken graag alle ouders over de 

ontwikkeling van hun kind. 

juni/juli 

 Rapport 2: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het 

kind. 

 Voortgangsgesprek 4: op uitnodiging van de leerkracht. 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Maandag 3 september en 

dinsdag 4 september komt 

de fotograaf bij ons op 

school. 

Als bijlage ontvangt u kle-

dingtips van de fotograaf. 
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Onze communicatiemiddelen 

 Parro 

Een veilige communicatie app waarmee direct met de leerkracht 

gecommuniceerd wordt. De app heeft een agendafunctie, er kun-

nen mededelingen worden gedaan, er is een chatfunctie en er 

kunnen activiteiten worden uitrgezet. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging, zodat er 

een koppeling gemaakt kan worden. 

 Nieuwsbrief De Lange Oortjes 

Ouders/verzorgers informeren over ontwikkelingen en activiteiten 

op school. 

 Website, schoolgids, schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouders/verzorgers en kinderen over 

de school en het onderwijs. 

Maandag 3 september en 

dinsdag 4 september 

Schoolfotograaf 

 

Vrijdag 7 september 

Studiedag: kinderen vrij 

aanvang startgesprekken 

 

Dinsdag 18 september 

Groep 1 t/m 8 Informatie-

avond  

 

Vrijdag 21 september 

Groenpleinochtend voor ou-

ders. Graag aanmelden bij 

Simone of Ilse 

 

 

VAKANTIEROOSTER  

2018-2019 

Herfstvakantie:   

22 t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie:   

24 december 2018 t/m 4 ja-

nuari 2019 

Voorjaarsvakantie:   

25 februari t/m 1 maart 2019 

Paasweekend:   

vrijdag 19 april  t/m maandag 

22 april 2019 

Meivakantie:   

29 april  t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart en vrijdag:  

30 en 31 mei 2019 

Pinkstervakantie:   

10  t/m 14 juni 2019 

Zomervakantie:   

22 juli t/m 30 augustus 2019 

 

 

 

 

AGENDA

STARTGESRPEKKEN 

Volgende week voeren we op vrijdag en op een aantal momen-

ten na lestijd, graag met u en uw kind, een startgesprek. Het ge-

sprek is bedoeld om een goede start met uw kind en u als ouder te 

maken.  

Samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind vraagt immers om 

een vertrouwensrelatie tussen kind, leerkracht en ouder. 
Gezien de aard van het startgesprek vinden wij het belangrijk dat 

uw kind bij het gesprek aanwezig is, zeker vanaf groep 5 vinden wij 

dat wenselijk, maar ook bij de jongere kinderen stimuleren wij dit. 
 

U ontvangt van de leerkracht via Parro een uitnodiging voor het 

gesprek. Bij deze Lange Oortjes is een voorbereidingsformulier ge-

voegd. Dit formulier kunt u gebruiken om u samen met uw kind op 

het gesprek voor te bereiden. 

VOORSTELLEN  

Beste ouders/verzorgers,  

 

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Chantal 

van der Meer en ben dit schooljaar gestart als 

teamleider op De Langenoord . 

Ik ben de trotse moeder van een zoon van 15 jaar 

en een dochter van 13 jaar met wie ik samen met 

Martijn en zijn kinderen in Nieuwland woon. 



 

STUDIEDAGEN 2018-2019    

(ook te lezen op onze website) 

Alle kinderen zijn vrij op deze 

dagen (onder voorbehoud) 

Vrijdag 7 september 2018 

is een dag waarop startgesprekken 

worden gevoerd. U en uw kind voeren 

een startgesprek met de leerkracht

(en), de rest van de dag is uw kind vrij. 

Het kan ook zo zijn dat u op een ander 

moment in de week wordt uitgeno-

digd. 

Vrijdag 7 september 2018 

Maandag 29 oktober 2018        

Vrijdag 1 februari 2019 

Maandag 11 maart 2019           

Woensdag 29 mei 2019 

Vrijdag 28 juni 2019 

Dinsdag 9 juli - alleen de groe-

pen 1 t/m 3 

Vrijdag 19 juli 2019  

Al een paar jaar ben ik met veel plezier werkzaam binnen de KPOA, 

eerst als leerkracht en later als intern begeleider op De Biezen, waar 

ik een hele fijne tijd heb gehad. Hoogland zit dus al even in mijn 

hart en de ambitie en uitstraling van De Langenoord heeft mij en-

thousiast gemaakt voor deze functie. Hoewel ik er pas een paar 

dagen op heb zitten, kan ik u vertellen dat mijn enthousiasme al-

leen maar groter is geworden.  

Het kind centraal stellen en dat ook zo weten uit te dragen dat dit 

voelbaar is wanneer je een school binnen loopt, is een prachtige 

ambitie waar de leerkrachten en overige teamleden van De Lan-

genoord erg goed in zijn. Het is voor mij dan ook een avontuur om 

hieraan mijn steentje bij te dragen.  

Om voor elk kind eruit te kunnen halen wat erin zit, is de samenwer-

king met kind, ouders, collega’s en samenwerkingspartners essenti-

eel. Ik ben mijn best aan het doen alle kinderen zo snel mogelijk te 

leren kennen, maar ik hoop daarnaast ook u binnenkort te ontmoe-

ten! 

Hartelijke groet,  

Chantal van der Meer 

  

 

 

Hoi allemaal! 

 

Mijn naam is Linda van den Hoven, ik ben 22 

jaar en woon in Hoogland. Ik studeer Ecolo-

gische Pedagogiek aan de Hogeschool 

Utrecht. Vanaf september volg ik de minor 

‘Passend onderwijs’. Tijdens de minor kom ik 

gedurende een halfjaar (september t/m ja-

nuari) elke dinsdag stagelopen, onder bege-

leiding van Lotte van Middelaar.  

 

Aangezien er binnen de Pedagogiek vaak 

gewerkt wordt met kleine groepjes en indivi-

duele kinderen, hoop ik tijdens de stage ook 

meer te zien van de groepsprocessen in de 

klas. Daarbij zal ik mij onder andere bezighouden met de sociaal-

emotionele ontwikkeling en ga ik mij verdiepen in het opzetten van 

een kinderraad binnen de school.  

 

Dinsdag 4 september is mijn eerste dag.  

 

Tot dan! 

Groetjes, Linda.  
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https://www.delangenoord.nl/


KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

MAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

SCHOOLREIS GROEP 4 T/M 7 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Op vrijdag 19 oktober 2018 gaan de groepen 4 t/m 7 op schoolreis 

naar een locatie die we nog niet verklappen. 

Dit jaar gaan wij eerder op schoolreis dan dat u gewend bent. De 

voornaamste reden hiervoor is dat wij willen proberen om de activi-

teiten meer over het jaar te spreiden en zo meer continuïteit in ons 

onderwijs te krijgen in de laatste onderwijsperiode. Tevens is het een 

mooi moment om te bouwen aan de groepsvorming. De leerkrach-

ten kunnen een schoolreisje niet alleen af, dus hebben we uw hulp 

nodig! 

Wat wordt er van u verwacht? U bent op vrijdag 19 oktober om 9.00 

uur op school.  Op die dag begeleidt u een groepje en wordt er een 

actieve rol van u verwacht. De kinderen zullen op die dag om onge-

veer 16.15 uur terug zijn. 

Als u het leuk vindt om dit te doen, kunt u zich opgeven van maan-

dag 27 augustus tot en met maandag 10 september. De inschrijflijs-

ten hangen bij de klassen. U kunt zich voor verschillende groepen in-

schrijven. Door middel van een lotingssysteem, onder toeziend oog 

van de schoolleiding, zal worden geloot welke ouders er mee gaan. 

 

Met vriendelijke groet,  

de schoolreiscommissie 
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