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Kbs De Langenoord 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste weken zijn voorbij, we hebben kennisgemaakt met elkaar 

en de nieuwe leerstof. Er zijn afspraken in de klassen gemaakt over 

hoe we met elkaar en elkaars spullen omgaan en hoe we allemaal zo 

goed mogelijk in de klas kunnen werken. De kinderen zijn daar nu vol-

op mee aan het oefenen. Een ontzettend belangrijke periode, waarin 

een klas een groep wordt. Om ook u een stukje mee te nemen in de 

nieuwe klas en opnieuw kennis te maken met de school, nodigen wij u 

uit voor de informatieavond op dinsdag 18 september van 18.00 – 

19.30 uur. U kunt met uw kind naar school komen en hij vertelt over het 

onderwijs en laat u de klas en de school zien. In de centrale hal staat 

een kop koffie of thee voor u klaar. 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over communica-

tie met u. Velen van u zijn enthousiast over Parro. Ook zijn er nog vra-

gen en onduidelijkheden. Laat dat alstublieft aan ons weten, want 

dan kunnen we zorgen voor verbetering.  

Voor iedereen misschien een beetje wennen, maar uiteindelijk hopen 

we op verbetering in communicatie met u als ouder. Parro is in plaats 

van Digiduif gekomen. Communicatie met de leerkracht rondom kind 

en groep gaat via deze weg. Berichten en nieuws bestemd voor alle 

ouders komt via onze nieuwsbrief De Lange oortjes. Deze hebben we 

de vorige keer verstuurd vanuit ons administratiesysteem ParnasSys. 

Deze uitgave versturen we via Parro. Een aantal van u heeft aange-

geven dit prettiger te vinden en het blijkt een mogelijkheid om de he-

le school in één keer een bericht te sturen. 

Op onze website vindt u activiteiten voor het hele jaar . Vakanties en 

studiedagen kunt u ook terugvinden op de website en daar kunt u 

ook altijd de nieuwsbrief nalezen. Intern onderzoeken we hoe we 

agendafunctie in Parro beter/eenduidiger kunnen gebruiken. 
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JARIGEN   

GEFELICITEERD! 

19 september: Mara 

20 september: Anouk 

21 september: Nick, Lot 

en Fem 

22 september: Ramon en 

meester Gijs 

23 september: Joost en 

Hugo 

24 september: Tobias 

25 september: Fenna en 

Lars 

26 september: Siem 

27 september: Fem 

28 september: Emma 

Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast gestart met onze nieuwe 

methode STAAL. Een reactie van een leerling in groep 7 die vertelde 

dat de taalles echt ergens over ging en niet allemaal losse oefenin-

gen zijn is een illustratie van het onderdeel Taal van STAAL. Betekenis-

vol taalonderwijs stimuleert kinderen in hun taalontwikkeling. Het on-

derdeel spelling van STAAL werkt met de beproefde, preventieve 

spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, 

elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimaal leren 

spellen. Via dit filmpje krijgt u meer informatie over Spelling. Vraag er 

eens naar tijdens de informatieavond. 

Veel plezier met het lezen van deze nieuwe Lange Oortjes waarin u 

weer veel leest over onderwijs en activiteiten op de Langenoord. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

KINDERBOEKENWEEK 2018 

 

Woensdag 3 oktober t/m zondag  

14 oktober vindt de Kinderboeken- 

week plaats. 

Het thema is: Kom erbij. 

(vriendschap) 

 

Woensdag 3 oktober wordt de Kin-

derboekenweek binnen de groe-

pen geopend met gezel-

schapspelletjes. 

Deze mogen de kinderen van thuis meenemen. In de groepen zullen 

ze hier nog afspraken over maken.  

 

Vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboe-

kenweek afgesloten.  

Van 8:30 uur tot 8:45 uur bent u welkom 

om in de klas te komen kijken naar wat de 

kinderen allemaal gemaakt en gedaan 

hebben. Daarnaast zullen de kinderen 

groepsoverstijgend de Kinderboekenweek 

afsluiten met elkaar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLz9FSXiBGA&feature=youtu.be
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Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Langenoord, 

 

Op zondag 7 oktober 2018 vindt voor de derde keer 'Martinus Ver-

bindt Hoogland' plaats, met dit jaar het thema duurzaamheid en 

creativiteit.  

 

‘Martinus verbindt Hoogland’ heeft als doel om de vele bewoners 

en verenigingen die de Hooglandse omgeving rijk is te verbinden 

door hun gastvrijheid te tonen rondom de Martinuskerk in Hoog-

land. Naast de verenigingen (o.a. De Eemschuumers, Jong Hoog-

land) is dit jaar onze school gevraagd om een bijdrage te leveren 

aan het evenement.  

Aangezien creativiteit een van de kernwaarden van De Lan-

genoord is, gaat onze groep 4/5 samen met groep 8 laten zien hoe 

creatief en duurzaam wij zijn door een aantal prachtige kunstwer-

ken te maken van doppen!  

Dat kunnen wij niet alleen... Dus vandaar de oproep; wilt u voor ons 

plastic doppen sparen? 

Alle vormen, maten en kleuren zijn welkom! Juf Anouk neemt ze 

graag in ontvangst.  

 

Daarnaast nodigen wij jullie uit om op zondag 7 oktober van 14.00 

tot 17.00 uur te komen kijken naar onze kunstwerken. Ze worden 

dan tentoongesteld! Niet alleen vanwege de mooie creatieve ont-

werpen van de kinderen is het de moeite waard, er zijn ook nog 

veel andere leuke activiteiten.  

Een kleine opsomming: workshops vogelhuisje maken, brood bak-

ken en wensstenen maken, demonstraties over de 3D printer, glas 

in lood, houtsnijwerken en natuurlijk dans, zang en muziek. Kortom; 

genoeg te zien en te beleven voor alle leeftijden! 

 

Wij zien de doppen graag verschijnen en hopen dat je ook langs 

komt op de 7e!  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Eijbergen  

Leerkracht groep 5b 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

 

Dinsdag 18 september: 

18.00 - 19.30 uur:  

Groep 1 t/m 8 Informatie-

avond  

Groep 8 informatie over het 

VO 

 

Vrijdag 21 september: 

Groenpleinochtend voor ou-

ders. Graag aanmelden bij 

Simone of Ilse 

 

3 oktober: 

Start Kinderboekenweek 

 

12 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

8.30 - 8.45 uur zijn alle ouders/

verzorgers welkom om in de 

klas te komen kijken 

 

19 oktober 

Groep 4 t/m 7 Schoolreisje  

 

VERKEER 

Wilt u de eerste parkeerplaats 

naast school aan de  Oude 

Kerklaan vrij laten,? Op deze 

manier is het voor de voet-

gangers en fietsers wat over-

zichtelijker. Hartelijk dank voor 

uw medewerking! 

 

 

 

AGENDAHELPT U MEE PLASTIC DOPPEN SPAREN? 



VAKANTIEROOSTER  

2018-2019 

Herfstvakantie:   

22 t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie:   

24 december 2018 t/m 4 janu-

ari 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 

 

STUDIEDAGEN 2018-2019    

(ook te lezen op onze website) 

Alle kinderen zijn vrij op deze 

dagen (onder voorbehoud) 

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  

 

HULPOUDERS 

De AC is  op zoek naar ouders 

die het leuk vinden om ons te 

helpen bij het organiseren van 

de jaarlijkse  activiteiten zoals 

het sinterklaasfeest, de kerst-

viering, de koningsspelen of 

het zomerfeest. Heb je interes-

se stuur dan even een mailtje 

naar acdelangeoord@kpoa.nl  

Sparen voor kinderboeken 

 

Dit jaar kunt u ons weer helpen met gratis kinderboeken voor onze 

schoolbibliotheek. 

 

Sparen jullie mee? 

 

 Koop van 3 t/m 14 oktober 2018 je favoriete kinderboeken bij 

Bruna. 

 Lever je kassabon in bij je juf, meester of de administratie. 

 

Wij mogen 20% van het totaalbedrag aan kinderboeken uitzoeken 

bij Bruna.  

Helemaal voor niets. 

 

 

Groen plein ochtend 

 

Volgende week vrijdag 21 september staat er een ochtend ge-

pland om onderhoud te verrichten aan het groene plein.  Deze 

keer staat de ochtend in het teken van: onkruid wieden. Tussen alle 

struiken en planten is inmiddels veel onkruid komen te staan, en het 

is fijn als dit wordt verwijderd. We beginnen om 8.45 uur en voor kof-

fie en thee wordt gezorgd. Heeft u tijd en zin om hier een handje bij 

te helpen, dan kunt u dit laten weten aan Ilse 

(i.vanderploeg@kpoa.nl) 

Alvast bedankt! De groen plein commissie 
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GROEP 8—VORMSEL 2019 

Aanmelding voor het Vormsel 2019 gestart! 

Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 8 zitten aangemeld 

worden om mee te doen met de vormselvoorbereiding. De paro-

chie heeft de kinderen persoonlijk aangeschreven in de eerste 

week van september. Het Vormsel vindt dit jaar plaats op 20 januari 

in de H. Kruiskerk. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen kan deze 

opvragen bij vormselolva@gmail.com. De brief is ook te vinden op 

de website van www.katholiekamersfoort.nl bij het bericht over de 

vormselvoorbereiding.  

Wacht niet te lang met aanmelden? De startavond van de vorm-

selvoorbereiding is al op 24 september. 

Meld uw kind daarom zo snel mogelijk aan met de in de brief ge-

vraagde gegevens (deze staan op de tweede bladzijde)  

via vormselolva@gmail.com 

Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. 

 

SPAREN JULLIE MEE? & GROEN PLEIN 

https://www.delangenoord.nl/
mailto:acdelangeoord@kpoa.nl
mailto:vormselolva@gmail.com
mailto:vormselolva@gmail.com


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 

SFEERFOTO’S 

 

Naast het harde werken in de lees-, 

schrijf– en rekenboekjes, worden er 

samen regels voor de klas gemaakt 

met  ‘handtekeningen’ erbij. Deze 

posters hangen in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf deze week werkt groep 2 

over de supermarkt. Deze week  

hebben ze een bezoek gebracht 

aan de Albert Heijn.  

Hieronder het verslag namens de 

kinderen.  

We zijn naar de Albert Heijn gaan lopen. We gingen spulletjes halen 

bij de Albert Heijn. Bananen halen en frambozen. En rode druiven. 

Ikzelf (Isa) mocht foto's maken. Koffie en soep moesten we in de 

mand stoppen. Daarna gingen we betalen en weer terug naar 

school lopen. 

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

