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Schooljaar 2019-2020 

 6 september 2019 | nummer 01 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste schoolweek in het nieuwe jaar zit er alweer op. Het was weer 

een beetje wennen aan vroeg opstaan, elkaar, de structuur en het 

schoolwerk. En voor de allerjongsten was alles nieuw en dat is soms heel 

vermoeiend… Fijn om te zien dat alle groepen een goede start hebben 

gemaakt met elkaar. Daar hebben we vanmiddag op het plein op ge-

proost. Wat leuk dat velen van u daarbij waren! 

 

In de eerste weken valt er altijd weer veel te regelen, te organiseren en 

af te stemmen. Binnenkort ontvangt u van de leerkracht een Startbrief 

waarin u allerlei praktische informatie met betrekking tot de groep leest. 

Diezelfde Startbrief bevat ook een stukje inhoudelijke informatie over het 

leerjaar. 

Vrijdag 13 september voeren we startgesprekken, dan komt u samen 

met uw kind naar school voor een gesprek met de leerkracht(en). De 

rest van de dag is uw kind vrij. Hoe het ook alweer zit met de verschillen-

de gesprekken gedurende het schooljaar leest u verderop. 

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren. Zijn er toch nog vragen 

zo aan het begin van het schooljaar, stel ze gerust. De leerkracht is altijd 

uw eerste aanspreekpunt. Als u als ouder/verzorger nog niet kunt com-

municeren Parro, vraag dan de leerkracht om een activatiecode. Parro 

is onze veilige communicatieomgeving en wordt veelvuldig gebruikt. 

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

kind weer zo goed mogelijk kunnen begeleiden in het leren. 

Hartelijke groet, 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

8 september: Mandy 

9 september: Daan en Liv 

10 september: Sem 

12 september: Jessica 

14 september: Jason 

15 september: Chiel 

19 september: Mara 

 

 

Het komende schooljaar krijgt De Langenoord ook weer versterking 

van studenten, zowel van de opleiding tot onderwijsassistent als de op-

leiding tot leerkracht. In de loop van de tijd zullen ze zich persoonlijk 

aan u voorstellen, maar we informeren u graag alvast over de dagen 

en groepen waarin zij zullen gaan meedraaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTEN  

Student 

Opleiding 

Leerjaar Dagen Groep 

Annika Smink 

ROC landstede 

  

2 

  

Do, vr 

  

Kleuterplein 

Senna de Graaf 

ROC Midden NL 

  

1 

  

Di, (wo) 

  

Kleuterplein/ (3) 

Wouter de Bleyser 

HU-Pabo 

  

3 

  

Ma, di 

  

4 

Roemer Pas 

ROC Midden NL 

  

1 

  

Di (wo) 

  

5 

Jonita Stupavski 

ROC Midden NL 

  

4 

  

Ma, do, vr 

  

8 

Saskia Hop 

HU-Pabo 

  

1 

  

Ma 

  

7 (1e half jaar) 

Pamela Bolstier 

HU-Pabo 

  

4 

  

LIO 

  

7 (2e half jaar) 

AGENDA 

Vrijdag 13 september worden startgesprekken 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 uitgenodigd. 

 

Dinsdag 17 september: Schoolfotograaf 

Donderdag 26 september: Informatie-avond 

    verdere informatie volgt 

Maandag 30 september: Studiedag, alle kinderen vrij   

De volgende Lange Oortjes ontvangt u vrijdag 20 september. 

ZIEKMELDINGEN 

Is uw zoon/dochter ziek, 

moet hij/zij naar de  

tandarts/ortho, wilt u dit dan 

‘s morgens om 8.00 uur  

elefonisch doorgeven. 

Dank u wel. 

 

 

 

 

 



Communicatie met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind 

Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor het schoolsucces van uw kind. Samen proberen we het 

beste uit uw kind te halen, daarom is een goede en constructieve samenwerking met u noodzakelijk. 

Dat betekent dat we u meenemen in het leer- en ontwikkelingsproces op school, sleutel daarin is 

communicatie. We staan weer aan het begin van een nieuw schooljaar, daarom nemen we u weer 

even mee in hoe en wanneer we dat doen op De Langenoord. Dit is de basis, natuurlijk kan hier van 

afgeweken worden als de ontwikkeling van uw kind daarom vraagt. De leerkracht is voor u altijd het 

eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. De data vindt u in Parro en op de website. 

 

Communicatie over de ontwikkeling van uw kind 

Start schooljaar 

Opening schooljaar: gezamenlijke start van het schooljaar (dit jaar op vrijdag). 

Startgesprek*: kennismaking met kind, ouders/verzorgers en leerkracht. 

Startbrief: praktische en inhoudelijke informatie over de groep en het leerjaar. 

Informatieavond: kinderen en ouders bezoeken de nieuwe klas, ontmoeten de leerkracht(en), andere 

ouders/verzorgers en kinderen. 

 

Voortgangsgesprekken en schriftelijke rapportage 

Voortgangsgesprek 1: we spreken graag alle ouders over de ontwikkeling van hun kind. 

Rapport 1: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het kind. 

Voortgangsgesprek 2: op uitnodiging van de leerkracht. 

Voortgangsgesprek 3: we spreken graag alle ouders over de ontwikkeling van hun kind. 

Rapport 2: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het kind. 

Voortgangsgesprek 4: op uitnodiging van de leerkracht. 

 

*Startgesprek 

Volgende week voeren we op vrijdag en op een aantal momenten na lestijd, graag met u en uw 

kind, een startgesprek. Het gesprek is bedoeld om een goede start met uw kind en u als ouder te ma-

ken. 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.  

 

Onze communicatiemiddelen 

Parro 

Een veilige communicatie omgeving waarmee direct met de leerkracht gecommuniceerd wordt. De 

app heeft een agendafunctie, er kunnen mededelingen worden gedaan, er is een chatfunctie en er 

kunnen activiteiten worden uitgezet. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht 

een uitnodiging, zodat er een koppeling gemaakt kan worden. Bent u nieuw op school? Dan ont-

vangt u van de leerkracht een activatiecode, zodat u gekoppeld kunt worden aan de groep. De uit-

nodigingen voor de gesprekken ontvangt u ook altijd van de leerkracht via Parro. 

 

Nieuwsbrief De Lange Oortjes 

Via de Lange Oortjes wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen en activiteiten op school. De Lange 

Oortjes wordt via Parro verstuurd en is ook altijd te lezen via de website. 

 

Website 

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en kinderen over de school en het onderwijs. Op 

de website vindt u ook altijd een actuele activiteitenkalender, het vakantierooster en de studieda-

gen. Tevens vindt u er een aantal beleidsstukken. 



Dinsdag 17 september komt de 'sgoolfotograaf' op school fotogra-

feren.  

 

Hierbij wat tips zodat de kind(eren) er straks goed op staan: 

•    Het is handig om vooraf samen met je kind na te denken over 

de kleding en eventuele accessoires. 

•    Een effen shirt met spijkerbroek doet het altijd goed. Lekkere 

knalkleuren vooral, maar opvallende opdrukken, ruiten en strepen 

doen het weer niet zo goed. 

•    Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of een 

hoody aantrekken. We maken meerdere beelden per kind, dus 

zowel met als zonder accessoire. Een extra jasje of shawl kan ook 

leuk zijn. Dan kunnen we wat variëren; een foto mét en een foto 

zónder. 

•    Voor kinderen die wat verlegen zijn kan het prettig zijn om een 

knuffeltje of iets anders vertrouwds mee te geven. Stem het vooraf 

af met de leerkracht! 

 

Maar bovenal: denk het samen uit en laat hen vooral aantrekken 

waar hij/zij zichzelf het stoerste/mooiste in vindt! Dit jaar wordt er ge-

bruik gemaakt van kleurenfilters. Er wordt per kind en outfit bekeken 

welke kleur het beste past. En we maken ook een paar foto’s met 

grijze of witte achtergrond. De gekleurde achtergrond kan achteraf 

niet meer aangepast worden, maar je hebt wel keuze tussen ver-

schillende foto’s met verschillende achtergronden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de in-

logkaarten van de leerkracht. Vanaf dat moment gaat de actiepe-

riode in en kun je binnen een week de groepsfoto kosteloos mee 

bestellen. 

 

Meer informatie, vind je op onze website sgoolfotografie.nl 

 

SCHOOLFOTOGRAAF DINSDAG 17 SEPTEMBER Vakanties 2019-2020 

Herfstvakantie 

21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 

23 december 2019 t/m  

3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 

24 t/m 28 februari 2020 

Paasweekend 

10 t/m 13 april 2020 

Meivakantie 

27 april t/m 5 mei 2020 

Hemelvaartsweekend 

21 en 21 mei 2020 

Pinkstervakantie 

1 t/m 5 juni 2020 

Zomervakantie 

20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Studiedagen 2019-2020 

Alle groepen 

Maandag 30 september 2019 

Donderdag 16 januari 2020 

Vrijdag 31 januari 2020 

Woensdag 18 maart 2020 

Woensdag 20 mei 2020 

Vrijdag 26 juni 2020 

Vrijdag 17 juli 2020 

 

Studiedagen groepen 1-2 

groep 1-2A en 1-2B 

Maandag 11 november 2019 

Dinsdag 12 november 2019 

groep 1-2C 

Vrijdag 15 november 2019 

Groep 1-2A, 1-2B en 1-2C 

Donderdag 9 juli 2020 

 

 

 

http://sgoolfotografie.nl/


GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Dinsdagochtend en woensdagochtend  

staan er helaas geen  

verkeersbrigadiers aan de Zevenhuizerstraat 

Helpt u onze kinderen veilig oversteken? 

Het kost u maar 15 minuten per week. 

Vijf redenen om verkeersbrigadier te worden: 

 De kinderen kunnen dankzij uw hulp vei- lig 

naar school.  

 U bent al brigadier na een korte instruc-

tie. 

 Het brigadieren kost maximaal een half 

uur per week. 

 

TWIJFEL NIET LANGER,  MELD U AAN 

angela.vanhattum@gmail.com 

NIEUWS VAN BUITENAF 

Aanmelding voor het Vormsel 2020 gestart 

Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 8 zitten aangemeld wor-

den om mee te doen met de vormselvoorbereiding. De parochie 

heeft de kinderen persoonlijk aangeschreven per brief of per email in 

de laatste week van augustus. Het Vormsel vindt dit jaar plaats op 19 

januari in de H. Kruiskerk. 

Wie geen uitnodiging heeft ontvangen kan deze opvragen bij vorm-

selolva@gmail.com of via de school. De brief is ook te vinden op de 

website van katholiekamersfoort.nl, bij het bericht ‘Doe mee aan de 

vormselvoorbereiding’. 

Wacht niet te lang met aanmelden!  

De startavond van de vormselvoorbereiding is al op 23 september.  

Meld uw zoon/dochter daarom zo snel mogelijk aan met de in de 

brief gevraagde gege4vens (deze staan op de tweede bladzijde) via 

vormselolva@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. 

 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:angela.vanhattum@gmail.com
mailto:vormselolva@gmail.com
mailto:vormselolva@gmail.com


 

COMPUTERTYPE GROEP 6, 7 EN 8 


