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 20 september 2019 | nummer 02 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor hoe wij op de Langenoord de ver-

vanging van leerkrachten regelen. Zoals u weet is het een grote uitda-

ging om vervanging te krijgen. Afgelopen jaar zijn we meerdere keren 

geconfronteerd met het feit dat er niemand beschikbaar was. En ook nu 

hebben we al een groep gevraagd thuis te blijven omdat er geen ver-

vanging beschikbaar was in verband met studieverlof van een collega. 

Dat is in de eerste plaats heel vervelend voor de kinderen en u, omdat 

het lesprogramma geen doorgang vindt en u krijgt een kind thuis waar u 

niet op heeft gerekend. Ook wij als team vinden dit zeer vervelend, om-

dat we gaan voor kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs. Hieronder 

kunt u lezen welke stappen wij nemen om de vervanging te regelen. 

 

Wanneer is er een vervangende leerkracht in de groep? 

Bij afwezigheid van een leerkracht is er een vervangende leerkracht in 

de groep. Dit gebeurt in geval van studie/nascholing, ziekte of andere 

omstandigheden. Wij zorgen dan voor vervanging, dit doen we op on-

derstaande wijze. Ons streven is altijd om de continuïteit en de kwaliteit 

van ons onderwijs te behouden. 

 

Wie vervangt? 

Wij doen als eerste een beroep op de mensen van ons eigen team die 

extra willen werken of op onze vaste invalpool. In noodgevallen doen wij 

een beroep op mensen die een ambulante taak in de school hebben. 

In het uiterste geval zullen wij u vragen om de kinderen een dag thuis te 

houden. Als dat problemen in de thuissituatie oplevert, kan uw kind altijd 

op school opgevangen worden. 

 

Uitzonderingen 

Soms vraagt de situatie om een andere oplossing, zoals het verdelen 

van kinderen over andere groepen. Dit doen wij liever niet, omdat dit in 

meerdere groepen onrust geeft en het de kwaliteit van onderwijs niet 

altijd ten goede komt. Toch kan het voorkomen, omdat wij bijvoorbeeld 

ook moeten voldoen aan het minimum aantal lesuren. 

 



2 

JARIGEN - GEFELICITEERD! 

19 september: Mara 

21 september: 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 

Delen van de ‘last’ 

Als wij u vragen om uw kind thuis te houden is dit een uiterste maatre-

gel. Dat doen wij niet graag en wij vinden het vervelend als dit meer-

dere keren een zelfde groep zou treffen. Daarom wisselen wij intern 

van leerkracht als het om een tweede of volgende keer zou gaan. Dat 

betekent dat de leerkracht van uw kind een keer een dag een andere 

groep krijgt en wij vragen uw kind thuis te houden. Zo verdelen we de 

‘last’ zoveel mogelijk over alle groepen. Niemand kan er immers iets 

aan doen als er geen vervanging beschikbaar is. 

 

Communicatie 

Via Parro zullen wij u informeren over de gang van zaken als de leer-

kracht afwezig is. Wij informeren u als de vervanging/oplossing bij ons 

duidelijk is. Dit kan ook ’s ochtends vroeg zijn. Als wij het al eerder we-

ten, informeren wij u uiteraard eerder. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

AGENDA 

Donderdag 26 september 

Informatie avond   

18.00-19.30 uur 

Maandag 30 september 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Woensdag 2 oktober: 

Start Kinderboekenweek 

Zaterdag 5 oktober: 

De dag van de leraar 

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u vrijdag  

4 oktober 

 

 

STARTBRIEF EN UITNODIGING INFORMATIE AVOND 

De eerste weken zijn voorbij. In de groep hebben de kinderen elkaar 

en de leerkracht(en) een beetje leren kennen en wordt er ook al hard 

gewerkt aan de nieuwe leerstof. Om u als ouder(s)/verzorger(s) een 

stukje mee te nemen in het leerjaar en om praktische informatie met u 

te delen, heeft u van de leerkracht(en) de Startbrief ontvangen. 

Daarnaast nodigen wij u uit voor de informatieavond op donderdag 26 

september van 18.00 - 19.30 uur. U bent welkom om met uw kind naar 

school te komen, hij vertelt u over het onderwijs en laat u de klas en de 

school zien. In de centrale hal staat een kop koffie of thee klaar. 

JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGE 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Via deze weg wil ik u informeren over het innen van de jaarlijkse ouder-

bijdrage schooljaar 2019-2020.  
 

In Nederland is het basisonderwijs gratis. Toch wordt er een vrijwillige 

bijdrage van ouders gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om 

alle activiteiten die jaarlijks plaatsvinden op school te kunnen organise-

ren. Denk hierbij aan het schoolreisje, sinterklaas, kerstfeest, carnaval, 

paasviering en koningsspelen. Het gaat hier om activiteiten die niet 

binnen het verplichte schoolprogramma vallen, maar die wij wel heel 

belangrijk vinden. De school heeft hiervoor niet de financiële middelen. 



 

De inning van de ouderbijdrage is, evenals vorig jaar, uitbesteed 

aan Club Collect. Via SMS en e-mail zullen zij u deze week een be-

taalverzoek versturen. Door op de link te klikken komt u op uw per-

soonlijke betaalpagina waar u uw factuur kan inzien, downloaden 

en betalen. U kunt kiezen om uw ouderbijdrage in één keer te vol-

doen of in termijnen te betalen. De betalingen verlopen via IDEAL of 

automatische incasso.  
 

De bedragen voor schooljaar 2019-2020 zijn als volgt vastgesteld: 

Voor kinderen van groep 1 t/m 7 € 47,50 

Voor kinderen van groep 8 € 32,50 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar  

acdelangenoord@kpoa.nl 
 

Met vriendelijke groet,  

namens de Activiteitencommissie,  

 

Mirte Minkjan-Deelder, Penningmeester Activiteitencommissie 

NIEUW OP SCHOOL 

 

In september zijn de volgen-

de leerlingen op school ge-

start. 

* Groep 1-2A: Cheyenne, 

Chen, Juul, Vincent, Noor, 

Ryan, Liva, Mees en Maxim 

* Groep 1-2B: Jet, Joël,  

Phileine,  Zoë, Duuk, Kick en 

Floor 

* Groep 1-2C: Adham 

* Groep 3-4: Jason 

* Groep 4: Joanne, Norah en 

Luca 

* Groep 5: Luuk, en Lisanne 

Wij wensen jullie veel plezier 

op school. 

 

VOLTOOIÏNG GROEN VOORPLEIN 

Het voorplein heeft nog één klein 

hoekje dat omgetoverd mag wor-

den tot een ‘groen’ plein. 

Het plan ligt er al, zie foto’s. Handige 

vaders en moeders hebben we nog 

wel nodig! 

Wie oh wie kan ons helpen op don-

derdag 3 oktober? We beginnen 

meteen om 8.30 uur. 

Graag even langslopen bij  

Simone of Ilse, of een mailtje sturen 

naar: i.vanderploeg@kpoa.nl 

Bedankt! 

Hoe spaar je tijdens de Kinderboekenweek voor schoolbieb-

boeken: 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober een 

boek bij Bruna.  

 Lever je kassabon in bij de juf of meester. 

 Van alle ingezamelde  kassabonnen mag school voor 20% gratis 

boeken uitzoeken bij Bruna. 

 

SPAAR VOOR SCHOOLBIEB BOEKEN BIJ BRUNA 

mailto:acdelangenoord@kpoa.nl
mailto:i.vanderploeg@kpoa.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 

Wij hebben nog 2 verkeersbrigadiers nodig! 

Dan staat er elke ochtend en middag   

een verkeersbrigadier aan de Zevenhuizerstraat! 

Helpt u ons? 

 

Het kost u maar 15 minuten per week. 

Redenen om verkeersbrigadier te worden: 

 De kinderen kunnen dankzij uw hulp 

veilig naar school.  

 U bent al brigadier na een korte in-

structie. 

 Het brigadieren kost maximaal een 

half uur per week. 

 

TWIJFEL NIET LANGER,  MELD U AAN 

FEMKE VAN DER HILST 

 

Ik ben Femke van der Hilst. Ik ben 19 jaar 

oud. Ik ben vorig jaar afgestudeerd als on-

derwijsassistent. Ik begeleid , samen met de 

leerkracht, Maud van groep 1-2C bij haar 

ontwikkeling binnen deze school. Naast de 

begeleiding van Maud studeer ik nog aan 

de Pabo. Naast dat ik hier op school ben 

voor Maud, zal ik er ook zijn voor de andere 

kleuters, de hele de groep of kleinere 

groepjes. Ik ben er alle ochtenden, behalve 

op maandag. 

 

Femke van der Hilst 

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


Samen met uw kind van 4 tot 6 jaar bezig zijn met een bijbelverhaal. Dat doen we in de Samen  

Geloven groep. Acht keer per jaar komen we op zondagmorgen een uurtje bij elkaar rond een ver-

haal. We zingen samen, steken een kaarsje aan, doen een spelletje en maken een werkblad in het 

kleurrijke werkboek. Zo maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Bijbel, de kerk, 

haar feesten en sacramenten. 

 

We horen de mooie verhalen uit het Oude Testament. En 

natuurlijk ook de verhalen van Jezus. 

Acht verhalen doen we in de groep, in het boek blijven er 

dan nog acht over om thuis met uw kind te lezen, en de 

werkbladen te maken. Zo bent u samen met uw kind met 

geloof bezig, op een gemakkelijke manier. Terwijl de kin-

deren hun werkblad maken, hebben de ouders ook tijd 

voor ontmoeting. 

 

De eerste bijeenkomst is op 13 oktober, van 11 tot 12 uur, 

op de Sint Martinuspastorie. De kosten voor het hele pro-

ject, inclusief werkboek zijn €15 

U kunt aanmelden 

via olva.samengeloven@gmail.com Daar kunt u ook meer 

informatie krijgen. 

De bijeenkomsten zijn 1 x per maand, de data houden re-

kening met de schoolvakanties. 

 

We hopen dat u met uw kleuter meedoet bij Samen Geloven! 

Klaartje Hadida en pw. Edith Vos  

NIEUWS VAN BUITENAF 

mailto:olva.samengeloven@gmail.com

