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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste drie weken zijn voorbij. De kinderen en de leerkracht(en) heb-

ben elkaar een beetje leren kennen. Ook wordt er al hard gewerkt aan 

de nieuwe leerstof. Daarnaast zijn we gestart met de nieuwe methodes 

Blink en Atlantis. Welllicht dat uw kind hier thuis iets over verteld heeft. 

Afgelopen week bent u samen met uw kind op school geweest 

voor het startgesprek. Wij vonden het fijn om u te ontmoeten en 

hebben ook van veel ouders positieve reacties gekregen.  

Nu de anderhalve meter maatregel verdwijnt denken wij na over 

het naar binnen brengen door ouders/verzorgers ’s ochtends. We 

merken dat de start van de dag op dit moment erg rustig en vlot 

verloopt. Tegelijkertijd vinden we het contact met u als ouder/

verzorger erg belangrijk. Het zou kunnen dat we naar een tussen-

weg gaan, waarbij u bijvoorbeeld op bepaalde momenten mee 

naar binnen kan. Mocht u hier ideeën over hebben dan horen wij 

dit graag. Tot wij een besluit genomen hebben zullen we het laten 

zoals het nu is. 

De afgelopen twee weken hebben wij te maken gehad met ver-

schillende afwezige leerkrachten. We vinden het heel fijn dat het 

tot nu toe gelukt is om deze leerkrachten te vervangen. Verderop 

in de Lange Oortjes leest u hoe wij de vervanging bij afwezigheid 

van de leerkracht organiseren. 

 

Hartelijke groet, namens het team 

Chantal en Esther  
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NIEUW OP SCHOOL 

 

De volgende kinderen zijn  

gestart op school: 

Stach en Hugo 

Ze zitten in groep 1-2B bij 

 juf Suzanne en juf Rianne 

Welkom Stach en Hugo. 

 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

21 sept: Sofia, Cailyn en Fem 

22 sept: meester Gijs en  

              Ramon 

23 sept: Hugo 

25 sept: Maxim en Lars 

26 sept: Siem 

27 sept: Fem 

28 sept: Emma 

 

VERVANGING LEERKRACHTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 4 oktober 19.15 uur MR-vergadering  

Woensdag 6 oktober Start Kinderboekenweek 

Open Dag voor alle Amersfoortse ba-

sisscholen van 8.00-17.00 uur 

Donderdag 7 oktober 13.15-14.15 uur Koffie-uurtje 

Vrijdag 17 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober Studiedag, alle kinderen vrij 

Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij te zorgen voor een ver-

vangende leerkracht, dit doen we op onderstaande wijze. Ons streven 

is altijd om de continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs te behou-

den.  

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 heb-

ben. In het uiterste geval zullen wij u vragen om de kinderen een dag 

thuis te houden.   

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 eenzelfde groep zou treffen. Daarom wisselen wij intern van 

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

tekent 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.  

AGENDA 
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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 

Van 6  t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek.  

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het 

lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fan-

tastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je 

schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboe-

ken de school bij Bruna mag uitzoeken! 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

* Ouders kopen tijdens de actieperiode een kinderboek bij  Bruna en 

leveren de kassabon in op school. 

* De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan        

tijdens de actieperiode (van  6 t/m 17 oktober 2021). 

* De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

SPAAR JE MEE? 

 

AANBOD SKILLZ UNTED 

Skillz United is een jonge, dynamische organisatie die zich richt op het 

onderwijs en de BSO-wereld. Wij bereiken met een gevarieerd aanbod 

ieder kind. Door onze negen verschillende activiteitengebieden kan 

elke leerling zelf ontdekken waar zijn interesses liggen.  

Op de Langenoord zullen wij iedere studiedag drie activiteitengebie-

den uitkiezen en door middel van verschillende workshops kunnen de 

kinderen zelf bepalen waar zij die dag aan meedoen. Wij kijken uit 

naar de eerstvolgende studiedag op 25 oktober (dit is de maandag na 

de herfstvakantie). Tijdens deze eerste studiedag zullen Sport & Spel, 

Koken & Bakken en Techniek centraal staan. Het programma is van 

8.30 tot 14.15 uur en de kosten zijn 20 euro per leerling. 

 

Wellicht kent u ons al van vorig schooljaar. Wij hebben toen het school

(plein)reisje bij de Langenoord georganiseerd. Dit was beide dagen 

één groot feest en deze samenwerking willen wij dit jaar zeker voortzet-

ten. Via onderstaande website schrijft u uw kind gemakkelijk en snel in 

voor de studiedag van 25 oktober: 

https://www.skillzunited.nl/evenement/de-langenoord-hoogland/ 

Wij hopen jullie allemaal te zien op maandag 25 oktober! 

HELPT U MEE SPAREN VOOR ONZE SCHOOLBIEB? 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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Uitnodiging familieviering in de St. Martinus d.d. 18 september om 19.00 uur  

 

De school is weer begonnen.  

Ben je alweer een beetje gewend?  

Heb je alweer vriendjes gemaakt?  

En maken jullie ook wel eens ruzie? 

 

De leerlingen van Jezus hadden ook wel eens  

ruzie. Jezus leerde zijn leerlingen om elkaar  

lief te hebben en ruzies altijd weer op te lossen 

Hij had daar een speciale toverspreuk voor.  

 

Wil je leren over die toverspreuk? 

 

Kom dan zaterdag 18 september om 19.00 uur naar de familieviering in de St Martinuskerk. 

 

We hebben het over vrede en wat vrede betekent. 

We luisteren naar een verhaal en we zingen liedjes.  

We beschilderen Happy Stones.  

Samen met het jeugdkoor Sint Martinus maken we er weer een gezellige viering van. 

Na de viering is er limonade in de tuin. 

 

Tot dan! 

 

Werkgroep Familievieringen St Martinus.  

BERICHT VAN BUITENAF 


