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Schooljaar 2018-2019 

28 september 2018 | nummer 3 
Kbs De Langenoord 

Beste ouders/verzorgers, 

Deze week hebben de schoolleiders, beleidsmedewerkers en het  

college van bestuur van onze stichting KPOA een studiereis naar  

Göteborg in Zweden gemaakt. Het doel van de reis was om kennis op 

te doen en ons te laten inspireren op het gebied van onderwijs aan 

het jonge kind en leiderschap. In Zweden staat het onderwijs aan het 

jonge kinderen hoog aangeschreven. De ontwikkeling van het kind 

staat centraal in het onderwijs daar. Aan de universiteit hebben we 

lezingen gevolgd en we hebben diverse scholen bezocht om in prak-

tijk het onderwijs te ervaren. Mette Lyenberg heeft ons meegenomen 

in een inspirerend college op het gebied van (gespreid) leiderschap. 

Al deze input gebruiken we onder andere voor de ontwikkeling van 

het nieuwe schoolplan. Het schoolplan is een document waarin een 

school eens in de vier jaar het beleid van de kwaliteit van 

het onderwijs beschrijft. 

Ik heb een leerzame en inspirerende week gehad in een prachtige 

stad en neem deze ervaringen mee in onze schoolontwikkeling.  

Misschien heeft u al kennis gemaakt met Robbie, een nieuw gezicht in 

de school. Robbie doet conciërgewerk en wij zijn hier heel blij mee! 

Robbie is van vele markten thuis: hij zet ’s ochtends heerlijke koffie, hij 

houdt plein en gebouw netjes, doet klussen en speelt een potje voet-

bal met de kinderen tijdens de pauze. In een volgend nummer zal 

Robbie zichzelf voorstellen. 

Verder wil ik u namens de collega’s bedanken voor uw komst op de 

informatieavond. Zo mooi om te ervaren hoe de kinderen u trots ver-

tellen over hun groep en de school. Nieuw dit jaar was dat de ouders 

van groep 8 op dezelfde avond informatie kregen van Wilber over de 

overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Verderop in De Lange Oortjes leest u over de ondersteuning die we 

ieder kind bieden. Ik beveel u het stuk van harte aan. Trots op ons 

team dat continu op zoek is naar mogelijkheden om de ontwikkeling 

van ieder kind zo goed mogelijk te stimuleren. 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
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JARIGEN   

GEFELICITEERD! 

28 september: Emma 

30 september: Chris 

8 oktober: Mike 

 

Ondersteuning voor ieder kind, want ieder kind telt op de Lan-

genoord! 

 

Ieder kind van de Langenoord telt! Dit is niet alleen wat we zeggen,  

maar ziet u ook terug in wat we doen. 

In de groep stemt de leerkracht zijn handelen af op de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van ieder kind, zodat iedereen de gestel-

de doelen kan bereiken. Soms heeft een kind en/ of de leerkracht 

hier aanvullende ondersteuning bij nodig in of buiten de groep. Dit 

door het inzetten van intensieve kortdurige interventies om doelen 

alsnog te bereiken.  

Vanaf dit schooljaar hebben wij onze organisatie dusdanig inge-

deeld dat ieder kind deze passende ondersteuning krijgt,  mocht dit 

nodig zijn. Dat betekent dat we niet alleen aanvullende ondersteu-

ning bieden voor meer- en hoogbegaafden in Lefland (gegeven 

door Alinda Overman), maar vanaf dit schooljaar ook aanvullende 

ondersteuning bieden op de kernvakken: lezen, spelling, taal en reke-

nen (door Eline Vos en Rianne van den Berg).  

 

Ook op sociaal emotioneel gebied stemt de leerkracht zijn handelen 

altijd in eerste instantie in de groep af en zal interne expertise betrok-

ken worden bij een ondersteuningsvraag van een kind, ouder en/ of 

leerkracht. Mocht echter blijken dat aanvullende ondersteuning no-

dig is, dan wordt voor enkelvoudige vragen Christine Dijt betrok-

ken, jeugdverpleegkundige vanuit de GGD. Wij werken intensief met 

hen samen. 

 

Mocht uw kind vanuit de aanvullende geboden ondersteu-

ning onvoldoende tot succeservaring en ontwikkeling komen, 

dan kunnen wij samen met u als ouder(s) Samenwerkingsverband de 

Eem betrekken om externe expertise in te zetten. Mocht het exter-

ne expertise betreffen voor slechthorende- en dove kinderen dan 

betrekken wij Auris als onze partner en voor slechtziende- en blinde 

kinderen Bartiméus. 

 

Uitgangspunt in ons handelen is dat wij altijd een onderzoekende 

houding aan zullen nemen. Samen met u, met uw kind en als team 

onderzoeken wat passend is voor uw kind en daar blijven wij 

ons handelen op afstemmen. 

 

 

 
Nog 2 ouders gezocht voor 

15 minuten per week 

 

Wie helpt onze kids-

brigadiers iedereen vei-

lig over te laten steken? 

We hebben nog 2 ou-

ders nodig voor de  

woensdagmiddag van 

14.15-14.30 

en de  

donderdagmiddag van 

14.15-14.30  

Help jij het verkeer rond 

de Langenoord veiliger 

te maken? 

Aanmelden kan bij Ed-

win Teepe, coördinator 

verkeersbrigadiers, 06-

23415592 of  

edwinteepe@planet.nl. 

ONDERSTEUNING VOOR IEDER KIND 

mailto:edwinteepe@planet.nl
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Beste ouders/verzorgers,  

 

Vorig schooljaar bent u geïnformeerd over de aanpassing tot het   

innen van de ouderbijdrage door het uit te besteden aan Club 

Collect.. Deze organisatie heeft ruime ervaring met het innen van 

contributies. 

Club Collect neemt de administratieve verwerking van ons over.  

Zij zullen u via sms en e-mail een betaalverzoek sturen. Het grote 

voordeel voor u als ouder/verzorger is het gebruiksgemak waar-

mee de betaling kan worden voldaan.  

Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat wij uw mailadres  

en telefoonnummer delen met Club Collect. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u contact met ons 

opnemen via ons e-mailadres: acdelangenoord@kpoa.nl 

Graag voor 3 oktober reageren. 

 

Met vriendelijke de Activiteitencommissie........... 

 

SCHOOLFOTO’S 

Schoolfoto’s ontvangt u volgende week. Als u voor 20 oktober de 

schoolfoto’s besteld ontvangt u de groepsfoto gratis. 

 

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 sinter-

klaasfeest, de kerstviering, de koningsspelen of het zomerfeest. H 

eb je interesse stuur dan even een mailtje  naar  

acdelangeoord@kpoa.nl 

2 oktober:  Groep 3 t/m 8 

Show van Mad Science 

3 oktober: t/m 14 oktober: 

3 oktober:  

start Kinderboekenweek 

Hercontrole hoofdluis in de 

groepen 1-2a, 1-2b en 2-3 

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  

 

22 t/m 26 oktober 2018 

Herfstvakantie:   

 

25 oktober: 

Tafeltennistoernooi in de 

herfstvakantie  

 

Inschrijven kan t/m donder-

dag 11 oktober via  

inschrijfformulier of via 

www.schoolsportamersfoort.nl 

Groep 4, 5 en 6: 

toernooi van 930 tot 12.00 uur 

Roep 7 en 8: 

toernooi van 14.00 tot 17.00 

uur 

Sporthal De Bieshaar 

Breelandhof 8, Hoogland 

Deelname is gratis. 

 

 

 

 

AGENDABERICHT VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

2 OKTOBER WETENSCHAP & TECHNOLOGIE 

 

Op dinsdag 2 oktober krijgen de groepen 3 

t/m 8 op school een show van Mad Science 

te zien. Mad Science is een organisatie die 

wetenschap en techniek wil promoten bij 

kinderen.  

Na de cursus krijgen de kinderen een flyer mee voor een naschool-

se cursus die, bij voldoende aanmeldingen, wekelijks zal worden 

gegeven op De Langenoord. De cursus duurt 6 weken.  

mailto:acdelangenoord@kpoa.nl
mailto:acdelangeoord@kpoa.nl


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  

 

  

maandagavond 24 september school korf-

baltoernooi bij ckv Mia,  

7 enthousiaste en zenuwachtige kids. Ze 

hebben er zin in! Ook al hebben ze nog 

nooit samen gespeeld, ze kunnen het di-

rect goed vinden samen. 

5 wedstrijden mogen ze spelen in de pou-

le. we winnen er 2, spelen er 1 gelijk en he-

laas gaan er ook 2 verloren.  

En dan nog een verrassing, vanwege dit 

resultaat mogen de jongens en meiden nog 1 wedstrijd spelen om 

plek 3/4 ! Nog 1 keer alles geven om de 3e plaats te bereiken. Ook 

de tegenstander ( Parkschool ) zet alle middelen in. Zij gaan er uit-

eindelijk met de overwinning vandoor. Plaats 4 is voor ons, een 

prachtresultaat. Met als extra verrassing dat ze bij de prijsuitreiking 

nog een beker mogen ophalen! 

Stella, Benthe, Liv, Joy, Hugo, Fedde en Roan jullie zijn Toppers! Be-

dankt voor een sportieve en gezellige avond! volgend jaar weer?! 

Erwin Florie, 

begeleider van team groep 3-4 

Groep 5-6 heeft dinsdagavond 25 september de 4e plaats ge-

haald. In dit team zaten de toppers:  Rodin, Mart, Jessica,  
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3 OKTOBER KINDERBOEKENWEEK 2018 

Woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober 

vindt de Kinderboekenweek plaats. 

Het thema is: Kom erbij. (vriendschap) 

 

Woensdag 3 oktober wordt de Kinderboeken-

week binnen de groepen geopend met gezel-

schapspelletjes. 

Deze mogen de kinderen van thuis meenemen. In de groepen zul-

len ze hier nog afspraken over maken.  

 

Vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten.  

Van 8:30 uur tot 8:45 uur bent u welkom om in de klas te komen kij-

ken naar wat de kinderen allemaal gemaakt en gedaan hebben. 

Daarnaast zullen de kinderen groepsoverstijgend de Kinderboeken-

week afsluiten met elkaar. 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 

https://www.delangenoord.nl/


NIEUWS VAN BUITENAF 

 

Aan de ouders van leerlingen  

uit groep 3 t/m 8: 

 

 

Kom tennissen op je studiedag! 

 

Op maandag 29 oktober 2018 en woensdag 29 mei 2019 heb je een 

studiedag.  

Heb je op die dagen nog geen plannen? Maak dan van je de studie-

dag een tennisdag! 

Programma: 

10:45 uur:  Aanwezig op Tennisclub Hoogland, sportlaan 32 in  

  Hoogland. 

11:00 uur: De hoofdtrainer en/of clubtrainer leren je alles over  

  de sport. 

11:45 tot 12:15 uur:  Lunch. 

Tot 13:00 uur: Je kunt nog even tennissen en spelen op de  

  tennisbaan. 

Rackets zijn aanwezig. Het enige wat we van je vragen is sportkleding 

en sportschoenen (geen gladde zool en geen spikes).  

Aanmelden: 

Wil jij je meteen aanmelden? Laat dan een van je ouders of een vol-

wassene je aanmelden via studiedag@tennisclubhoogland.nl. 

Graag ontvangen wij de volgende gegevens: 

Je naam 

School 

Leeftijd 

Emailadres 

Welke studiedag (of misschien wel allebei) 

Akkoord voor verstrekking van de persoonlijke gegevens 

Er is plek voor bepaald aantal kinderen, dus geef je snel op! 

Uiteraard zijn ouder(s) c.q. begeleiding van harte welkom te blijven 

kijken.  

Wij zien jullie dan! 

Met de sportieve groeten, 

Tennisclub Hoogland 

 

SAMEN GELOVEN 

Als kinderen zo’n jaar of 

4 zijn is het leuk om sa-

men wat met de verha-

len uit onze traditie te 

gaan doen. Daarom is 

er in de parochie de Sa-

men Gelovengroep voor 

kinderen van 4 tot 6 jaar, 

en hun (groot)ouders. 

Elke maand komen we 

een uurtje bij elkaar, met 

een mooi werkboek met 

verhalen, we zingen, we 

bidden, en soms doen 

we een spel. Spelender-

wijs worden de kinderen 

vertrouwd gemaakt met 

de verhalen en gebrui-

ken in onze kerk. Ouders, 

maar wellicht ook groot-

ouders, samen met de 

kinderen een uurtje be-

zig met het geloof. Om 

na de herfstvakantie te 

kunnen starten, hopen 

we op nog een paar 

extra aanmeldingen. 

Doet u mee met uw 

(klein)kind? De kosten 

zijn € 15 voor het werk-

boek. 

1 x per maand op zon-

dagmorgen, van 11.00 

tot 12.00 op de Sint Mar-

tinuspastorie. Voor aan-

melding of meer infor-

matie, mail naar Samen 

Geloven 

<olva.samengeloven@g

mail.com> 

 

We hopen u te zien! 

Klaartje Hadida en Edith 
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mailto:studiedag@tennisclubhoogland.nl
mailto:olva.samengeloven@gmail.com
mailto:olva.samengeloven@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 

SPAREN JULLIIE  MEE?  

De kinderen van groep 4 tekenen een boom en  

ontwerpen een eigen boomhut.  

Spaar mee voor gratis boeken voor de schoolbieb tijdens de  

Kinderboekenweek. 

 

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 Bru-

na. 

 Lever de kassabon in bij je juf, mees-

ter of de administratie. 

 

Wij mogen 20% van het totaalbedrag 

aan kinderboeken uitzoeken bij Bruna.  

Helemaal voor niets. 

 

Alvast vriendelijk bedankt. 

 

FOTO KNUTSEL GROEP 4 

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

