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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De kinderen in de onderbouw leren door te spelen en te ontdekken en 

het onderwijs wordt veelal in thema’s aangeboden. Onze ambitie is om 

de oudere kinderen ook meer thematisch te laten werken. Door een on-

derzoekende houding aan te nemen leren de kinderen veel over een 

onderwerp en komen vaardigheden zoals samenwerken, kritisch den-

ken, ICT vaardigheden en een probleem oplossen aan bod. Maandag 

op de studiedag hebben wij Belevingscentrum BITT in Harderwijk bezocht 

en mochten wij zelf ervaren hoe het is om op een onderzoekende en 

ontwerpende wijze te leren. ‘s Middags op school werkten wij een the-

ma uit. We hebben gekozen voor het thema ‘Wat rijdt/wat vliegt daar.’ 

Via Parro krijgt u een inkijkje in de klas en vraag er eens naar bij uw kind. 

In de week van 4 november wordt het thema afgesloten, hierover ont-

vangt u nog informatie. Vindt u het leuk om meer te horen over de ont-

wikkeling van ons onderwijs, kom dan naar het koffie-uurtje op donder-

dag 17 oktober van 8.30 uur tot 9.30 uur. 

 

Bent u geïnteresseerd in onze ontwikkelingen? Dan kunt u daarover ook 

lezen in ons schoolplan, dit is te vinden bij downloads op de website. Tij-

dens de MR vergadering zullen we ook aandacht besteden aan onze 

schoolontwikkeling. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Ver-

derop in deze Lange Oortjes leest u een bericht van de medezeggen-

schapsraad.  

 

En... het zal u niet ontgaan zijn, maar er wordt een hoekje schoolplein 

omgetoverd tot een speelparadijsje. Extra hulde aan Robbie, Simone, 

Ilse, Danielle en Ruud die het initiatief hebben genomen en samen het 

werk hebben verzet. Hopelijk komt er nog veel mooi en droog weer! 

 

Veel leesplezier samen met uw kind tijdens de Kinderboekenweek! 

 

Namens het team, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

https://www.delangenoord.nl/downloads
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

8 oktober: Mike 

15 oktober:  Suus en Luuk 

16 oktober: Bram en Rozalin 

17oktober:  Rodin 

 

Donderdag 10 oktober t/m 

vrijdag 11 oktober 10.00 uur: 

Oud papier 

Vrijdag 11 oktober:  

Afsluiting Kinderboeken-

week 

Donderdag 17 oktober: 

8.30 tot 9.30 uur: Koffieuurtje 

Alle ouders zijn welkom 

Herfstvakantie van 

21 t/m 25 oktober 

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u vrijdag  

18 oktober 

 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

Afgelopen maandag is de eerste MR vergadering geweest van het 

nieuwe schooljaar. Samen hebben we de agenda voor het komende 

jaar vastgesteld. Dit hebben we gedaan door samen na te denken 

over de onderwerpen die we belangrijk vinden en we graag in MR ver-

band willen bespreken. Dit bevat naast de “vaste” onderwerpen zoals 

financiën, ook de ontwikkeling van de school en bijvoorbeeld de wijze 

waarop wij als MR zichtbaar zijn voor de ouders als aanspreekpunt. 

Daarnaast gaan we een sessie besteden aan het doornemen van de 

dagdagelijkse “problemen” die leerkrachten tegenkomen, zodat we 

ook daar samen kunnen brainstormen over oplossingen. Zo maken we 

samen het onderwijs steeds beter voor onze kinderen.  
 

De MR vergadering was dit keer extra speciaal omdat er vier kandida-

ten aanwezig waren die zich hebben aangemeld voor de vacature 

die beschikbaar is in de MR. Erik Tolboom heeft na jarenlange deelna-

me in de MR aangegeven graag ruimte te maken voor een andere 

ouder. Voor de MR is Erik een positief kritische rots in de branding ge-

weest en daarmee is zijn vertrek een verlies. Tegelijkertijd geeft het ons 

de kans om een nieuwe ouder met nieuwe inzichten toe te laten tre-

den. Wij waren dan ook positief verrast dat vier kandidaten zich had-

den aangemeld en aanwezig waren. Zij hebben toegelicht waarom zij 

graag bij de MR willen, wat hun achtergrond is en welke bijdrage zij 

kunnen leveren.  
 

Omdat er meerdere kandidaten zijn, maar er maar één vacature is, is 

de keuze uiteindelijk aan u als ouder. Hiervoor wordt binnenkort een 

verkiezingsbrief uitgestuurd met een stembiljet. In deze verkiezingsbrief 

stellen de kandidaten zich voor en geven een korte toelichting op hun 

motivatie om deel te willen nemen in de MR. Door middel van het 

stembiljet kunt u uw stem uitbrengen. We hebben uw stem dus echt 

nodig om vast te stellen wie ons nieuwe MR lid wordt. Later volgt daar 

meer informatie over. Wij zijn in elk geval erg blij met het enthousiasme 

van de kandidaten. Het toont de betrokkenheid van de ouders op on-

ze school om het onderwijs samen beter te maken.  
 

Heeft u zich niet aangemeld als kandidaat voor de MR, maar wilt u wel 

meer betrokken raken? Dan bent u ook altijd van harte welkom op de 

MR vergaderingen. Deze zijn “open” voor iedereen. De volgende ver-

gadering is op maandag 4 november 2019 en begint om 19:15 en 

duurt tot ca 20:45 uur. Belangrijkste onderwerp is dan de begroting 

voor 2020.  
 

Heeft u een vraag voor de MR? Of wilt u iets met de MR bespreken? 

Dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. U kunt ook een mail 

sturen naar de MR:  mrdelangenoord@kpoa.nl 
 

Michel van der Sluis, voorzitter, tel. nr. 06-41156959 

VOLLEYBALTOERNOOI 

Vandaag hebben de kin-

deren van groep 5 t/m 8 een 

inschrijfformulier meegekre-

gen voor het volleybaltoer-

nooi. Wil j e zoon/dochter 

meedoen aan dit toernooi. 

Graag uiterlijk woensdag 9 

oktober het inschrijfformulier 

inleveren.  



 

 

 

 

 

 

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 

In de maand juli hebben wij voor het oud papier  

€ 66,12 opgehaald. 

Dank u wel allemaal voor het inzamelen van oud 

papier. Volgende week donderdag 10 oktober 

staat de papiercontainer er weer! 

WIE KAN ONS HELPEN MET……... 

Welke handige ouder, grootouder of ... kan voor de kleuters een trap-

je met leuning naast het aanrechtblok timmeren?  

Wilt u contact opnemen met Ilse van woensdag t/m vrijdag of via de 

mail: i.vanderploeg@kpoa.nl 

 

 

Hoe spaar je tijdens de Kinderboekenweek voor schoolbiebboeken: 

 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. 

OPBRENGST OUD PAPIER 

SPAART U MEE VOOR SCHOOLBIEBBOEKEN? 

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


 


