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Schooljaar 2021-2022 

3 september | nummer 01 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste schoolweek zit er al weer op. We zijn goed gestart en kijken 

terug op een fijne eerste week. Deze week zijn onze nieuwe collega’s 

Marlou, Sanne, Bart en Ashanti gestart. Zij stellen zich verderop in de 

Lange Oortjes voor. 

 

Jolien is in verwachting van haar tweede kindje, zij zal na de herfstva-

kantie met verlof gaan. Marie-Louise zal haar vervangen. Marie-Louise is 

deze week al gestart omdat Jolien op advies van het RIVM het laatste 

trimester van haar zwangerschap buiten de groep werkt. 

 

Vanaf aankomende maandag kunt u zich intekenen voor de startge-

sprekken. Hoe het ook al weer zit met het startgesprek en de andere 

gesprekken gedurende het schooljaar leest u verderop. We kijken er 

naar uit om u te ontmoeten. Mocht u in de tussentijd al vragen hebben 

dan kunt u contact opnemen met de leerkracht via Parro. Voor en na 

schooltijd staan wij op het plein, ook kunt u ons telefonisch bereiken. 

 

We wensen u een fijn zonnig weekend. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther 
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NIEUW OP SCHOOL 

 

De volgende kinderen zijn 

na de vakantie gestart op 

school: 

Groep 1-2A: Tess en Fleur 

Groep 1-2B: Mayson en 

Veerle 

Groep 2-3: Nicholas en  

Romay 

Groep 4: Thijs 

Groep 4-5: Kuba, Maria en 

Matthias 

Groep 5: Ariane 

Groep 6: Vajèn 

Groep 6-7: Tieme 

Welkom allemaal! 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIE MET OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 

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 bete-

kent dat we u meenemen in het leer- en ontwikkelingsproces van uw 

kind 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, na-

tuurlijk kan hier van afgeweken worden als de ontwikkeling van uw kind 

daarom vraagt. 

 

Informatie over de ontwikkeling van uw kind en praktische en inhoude-

lijke informatie 

 

Startbrief/ algemene informatie avond 

De algemene informatie avond zal dit jaar niet doorgaan omdat wij de 

1,5 meter tussen ouders/verzorgers niet kunnen waarborgen. Aanko-

mende week ontvangt u van de leerkracht via Parro een startbrief met 

praktische en inhoudelijke informatie over het leerjaar. Tijdens het start-

gesprek bent u van harte welkom om het lokaal van uw kind te bekij-

ken. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de startbrief 

dan kunt u deze stellen met het startgesprek. 

 

Startgesprek 

In de week van 13 september voeren we graag met u en uw kind een 

startgesprek. Het gesprek is bedoeld om een goede start met uw kind 

en u als ouders/verzorgers te maken. Samenwerken aan de ontwikke-

ling 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 sti-

muleren wij dit. U ontvangt van de leerkracht via Parro een uitnodiging 

voor het gesprek. 

 

Voortgangsgesprekken en schriftelijke rapportage 

Tijdens de voortgangsgesprekken wordt gesproken over de ontwikke-

ling van uw kind. In het rapport leest u de leerresultaten van de afgelo-

pen periode. Het rapport mag nooit los worden gezien van de gevoer-

de gesprekken. 

Voortgangsgesprek 1: we spreken graag alle ouders/verzorgers over 

de ontwikkeling van hun kind. 
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AGENDA 

Vanaf aanstaande maandag 

zal door de firma Heijmans in 

de Kloosterlaan een onder-

zoek plaatsvinden naar niet 

gesprongen explosieven, dit 

levert geen gevaar op. Tijdens 

het onderzoek is het niet mo-

gelijk om uw auto te parkeren 

in de Kloosterlaan. Vanaf dins-

dag zal de verharding van de 

Oude Kerklaan tot aan de 

school worden opengebroken. 

Het is op dit moment nog niet 

duidelijk hoelang dit zal duren. 

Houdt u hier rekening mee met 

het halen en brengen van uw 

kind. 

 

Donderdag 9 september 

Oud papier 

 

De week van 13 september 

Aanvang startgesprekken 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

5 sept: Sem 

6 sept: juf Lisette 

7 sept: Mees 

8 sept: Mandy 

9 sept: Daan en Liv 

10 sept: Koen, Sem en 

               juf Sanne 

14 sept: Jason 

15 sept: Chiel 

16 sept: Floor 

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 ontwikke-

ling van hun kind. 

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

Voortgangsgesprek 4: op uitnodiging van de leerkracht. 

 

Onze communicatiemiddelen 

 

Parro 

Een veilige communicatie app waarmee direct met de leerkracht ge-

communiceerd wordt. De app heeft een agendafunctie, er kunnen 

mededelingen worden gedaan, er is een chatfunctie en er kunnen ac-

tiviteiten worden uitgezet. Ook de uitnodigingen voor de verschillende 

gesprekken ontvangt u altijd van de leerkracht via Parro. Aan het be-

gin van het schooljaar wordt er een koppeling gemaakt met de nieu-

we groep. Als uw nieuw op school bent ontvangt u een uitnodiging 

voor Parro van de leerkracht.  

 

Nieuwsbrief De Lange Oortjes 

Alle ouder(s)/verzorger(s) worden tweewekelijks via de Lange Oortjes 

geïnformeerd over ontwikkelingen en activiteiten op school. De Lange 

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

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk via de Lange Oortjes te commu-

niceren en hierbij losse berichten te beperken. 

 

Website 

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en kinderen over 

de school en het onderwijs. Op de website vindt u ook altijd een actue-

le activiteitenkalender, de schoolgids, het vakantierooster en de studie-

dagen. Tevens vindt u er een aantal beleidsstukken. 

VOORSTELLEN NIEUWE COLLEGA’S 

Mijn naam is Marlou Pul en volgend schooljaar verzorg ik de gymlessen 

binnen de school. Ik ben 25 jaar en kom uit het mooie Uddel, een klein 

plekje op de Veluwe. Qua eigen sporten ben ik een fanatiek voetbal-

ler en geef ik ook training, maar vind ik het ook heerlijk om af en toe 

eens te gaan hardlopen, mountainbiken of padellen. Na de opleiding 

Sport en Bewegen op het MBO ben ik de ALO (academie lichamelijke 

opvoeding) gaan doen op de HAN in Nijmegen. Daar is gebleken dat 

ik het werken met kinderen van basisschoolleeftijd het leukste vindt.   

Hiervoor heb ik een jaar op een basisschool in Maarssen gewerkt, maar 

vanaf augustus ben ik in dienst van SRO Amersfoort.   
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Vakantie 2021-2022 

Herfstvakantie:  

18-10-2021 tot 22-10-2021 

Kerstvakantie:  

27-12-2021 tot 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie: 

28-02-2022 tot 04-03-2022 

Goede Vrijdag: 15-04-2022 

2e Paasdag: 18-04-2022 

Meivakantie:  

25-04-2022 tot 06-05-2022 

Hemelvaart:  

26-05-2022 tot 27-05-2022 

Pinksteren: 06-06-2022 

Zomervakantie: 11-07-2022 

tot 19-08-2022 

 

Studiedagen groep 1-8: 

Maandag 25-10-2021 

Woensdag 16-03-2022 

Woensdag 25-05-2022 

Dinsdag 07-06-2022 

Vrijdag 08-07-2022 

 

Studiedagen voor de  

kinderen uit groep 1 en 2 

Donderdag 30-06-2022 

Vrijdag 01-07-2022 

 

 

 

Qua gym zal er vaak gewerkt gaan worden 

in 3 of 4 vakken waarbij ieder groepje elk 

onderdeel 1x doet en er daarna nog ruimte 

over is om zelf te kiezen welk onderdeel/

onderdelen zij nog een keer willen gaan 

doen of tijd voor een eind-

spel. Naast werken in 4 vakken vind ik het zo 

nu en dan ook leuk om een klassikaal spel 

met ze te spelen. Tijdens mijn lessen vind ik 

het van belang dat er een veilige, vertrouw-

de sfeer gecreëerd wordt waarbij eenieder 

op zijn of haar eigen niveau kan en durft te 

bewegen. Succeservaring en plezier staan 

daarbij voorop.   

  

Dit was het voor nu, mochten er vragen zijn, spreek mij hier dan gerust 

over aan!  

 

  

Mijn naam is Sanne, voor en tijdens de 

zomer nog werkzaam als locatiemana-

ger van twee kinderopvanglocaties in 

Amersfoort, opgeleid tot leerkracht basis-

onderwijs, maar ook dertiger, moeder 

van twee prachtige kinderen (dochter 

van 8 en een zoon van 6), echtgenote 

van Rik en een vrolijke, ondernemende,  

enthousiaste jonge vrouw. 

Het schooljaar is begonnen en geduren-

de dit jaar zullen jullie mij beter leren ken-

nen, en ik hoop jullie ook! Ik ben op 

maandag, dinsdag en woensdag te vin-

den in groep 4. 

In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin, drink ik graag een drankje op 

het terras en breng ik tijd door met vrienden en vriendinnen. Ik zit op 

tennisles en in de zomer kun je me terugvinden op de camping met 

een goed boek. 

Wie weet tot snel! 
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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 

Hoi! Ik ben Bart Roozen en dit schooljaar sta 

ik voor groep 7 op de Langenoord. Wat een 

feestje om hier te mogen werken!  

In ons Hollywood-klaslokaal hoop ik met de 

sterren van groep 7 op een gezellig, leer-

zaam en uitdagend schooljaar!  

 

Ik werk inmiddels twee jaar als leerkracht. 

De midden- en bovenbouwgroepen vind ik 

het allerleukst! Ik geniet van buitenlessen en 

creatieve vakken en werk graag aan een 

gezellige sfeer in de groep, waar er hard 

gewerkt wordt! Naast mijn werk ben ik 

graag op pad met vrienden, bestel ik regel-

matig sushi, sport ik graag en houd ik van fotografie en film!  

 

Ik kijk er naar uit u te zien of spreken! 

 

 

 

Graag stel ik mezelf even voor, mijn naam 

is Ashanti. Ik woon samen met mijn man en 

dochtertje in Kattenbroek. 

Na mijn opleiding onderwijsassistent ben ik 

Culturele Maatschappelijke Vorming gaan 

studeren aan de Hogeschool van Utrecht. 

Als afgestudeerd creatief agoog ben ik als 

coach gaan werken op een school in  

Amsterdam. 

Ik geniet van de kleine en grote ontwikke-

lingssprongen die kinderen maken en de 

authenticiteit van ieder kind. 

In mijn vrije tijd lees en kook ik graag. Ook 

hou ik van reizen. 

Met trots kan ik zeggen dat ik bij de  

Langenoord werk, waar ieder kind telt! 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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TYPECURSEN GROEP 6, 7 EN 8   AANMELDEN VOOR 10 SEPTEMBER 2021 


