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Schooljaar 2020-2021 

2 oktober | nummer 03 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 
 

Verkoudheid bij personeel   

In het vorige Lange Oortje hebben wij u geïnformeerd over verkoud-

heidsklachten bij leerlingen. Dit keer willen wij u informeren over ver-

koudheidsklachten bij leerkrachten. Op het moment dat een leer-

kracht verkouden is mag hij/zij niet naar school komen en moet hij/zij 

een afspraak maken om zich te laten testen op het Coronavirus. On-

danks de voorrangsprocedure voor het onderwijs kan het enkele da-

gen duren voordat een leerkracht getest kan worden en na een nega-

tieve uitslag weer mag komen werken. De afgelopen periode hebben 

verschillende collega’s last gehad van verkoudheidsklachten en zich 

laten testen. Het is ons tot nu toe gelukt om deze leerkrachten te ver-

vangen.  Verderop in het Lange Oortje leest u hoe wij de vervanging 

bij afwezigheid van de leerkracht organiseren.  

  

Studiedagen 

Afgelopen dinsdag heeft u van ons via Parro bericht gehad dat wij be-

sloten hebben de studie tweedaagse van volgende week te verkorten 

tot één dag. Graag leggen we u uit hoe we tot dit besluit zijn geko-

men. Enerzijds hebben we een aantal onderwerpen als gevolg van de 

maatregelen rondom Corona moeten annuleren, hierdoor past de rest 

van het programma op één dag. Anderzijds voelde het voor ons niet 

goed om nu twee dagen te sluiten terwijl de kans groot is dat we u bin-

nenkort vragen uw kind thuis te houden omdat er geen vervanging 

beschikbaar is. Daarnaast realiseren we ons heel goed dat er nu veel 

ouders vanuit huis aan het werk zijn, voor wie het fijn is als de kinderen 

overdag onderwijs krijgen zodat ouders hun werk kunnen doen.  

Uiteraard had het onze voorkeur de maandag als studiedag in te zet-

ten, dit is echter niet mogelijk omdat wij een training krijgen van een 

externe die niet op maandag beschikbaar is.  

We hebben wisselende reacties op deze beslissing gekregen en heb-

ben hier uiteraard begrip voor. De studiedag zal niet op een ander 

moment worden ingehaald. 
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Beste ouders/ verzorgers, 

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

bijdrage. 

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 midde-

len.  

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

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

zoek versturen. Door op de link te klikken komt u op uw persoonlijke be-

taalpagina waar u uw factuur kan inzien, downloaden en betalen. U 

kunt kiezen om uw ouderbijdrage in één keer te voldoen of in termijnen 

te betalen. De betalingen verlopen via IDEAL of automatische incasso. 

Zoals ik u in juni 2020 heb laten weten is de ouderbijdrage in overleg 

met directie en MR dit schooljaar eenmalig verlaagd, aangezien vorig 

jaar een deel van de activiteiten vanwege COVID-19 niet plaats kon 

vinden.  

De bedragen voor schooljaar 2020-2021 zijn als volgt vastgesteld: 

 Groep 1 t/m 7 leerlingen € 25,00 (t.o.v. normale bijdrage € 47,50) 

 Groep 8 leerlingen € 15,00 (t.o.v. normale bijdrage € 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 

JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGE 

Op de studiedag zullen wij een training krijgen over Kwink, de nieuwe 

methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, waarover we u in het 

vorige Lange Oortje hebben geïnformeerd. Ook gaan wij verder met 

de onderwerpen uit ons schoolplan. We gaan een start maken met de 

voorbereiding van onze themaweek en de kwaliteitskring ‘lezen’ gaat 

met ons de diepte in over begrijpend lezen en verschillende leesinter-

venties. 

Hartelijke groet, namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

 

 

 

AGENDA 

Maandag 5 oktober: 

Alle kinderen naar school 

en 

Dag van de leraar 

 

Dinsdag 6 oktober 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

Vrijdag 9 oktober 

Afsluiting Kinderboeken-

week 

 

Donderdag 15 oktober 

Schoolfotograaf 

 

19 t/m 23 oktober 2020 

Herfstvakantie  

Afstand houden 

 

We willen u vragen om  

er op te letten dat u bij 

het halen en brengen  

1,5 meter afstand van  

elkaar houdt.  
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Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij te zorgen voor een 

vervangende leerkracht, dit doen we op onderstaande wijze. Ons stre-

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

houden. 

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 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. 

 

Als uw zoon/dochter jarig is mogen ze trakteren in de klas.  

Vanwege corona willen wij dat traktaties nu wel aan een paar regels 

voldoen. Bij ons op school betekent het dat er voorlopig alleen voor-

verpakte traktaties uitgedeeld mogen worden. Dus geen etenswaren 

waar je als ouder met je handen aan gezeten hebt. Maar óók daar 

kun je nog steeds iets leuks van maken.  

 

De kinderen mogen bij  juffen/meester in de 

andere klas rond gaan.  

* De kleuters: alleen boven 

* Groep 2-3B t/m groep 5 gaan bij elkaar rond 

* en groep 6 t/m 8 gaan bij elkaar rond 

 

 

VERVANGING VAN LEERKRACHTEN 

TRAKTATIE 

JARIGEN—GEFELICITEERD! 

25 sept: was Lars jarig. 

8 okt: Mike 

15 okt: Luuk 

16 okt: Bram en Rozalin 

 

NIEUW OP SCHOOL 

Cailyn is vorige week ge-

start op school . 

Ze zit in groep 1-2A  

bij juf Simone en  

juf Bernadette 

Veel plezier op school  

Cailyn. 
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Donderdag 15 oktober komt de 'sgoolfotograaf' op school fotografe-

ren.  Hierbij wat tips zodat de kind(eren) er straks goed op staan: 

 

 Het is handig om vooraf samen met je kind na te denken over de 

kleding en eventuele accessoires. 

 Een effen shirt met spijkerbroek doet het altijd goed. Lekkere knal-

kleuren vooral, maar opvallende opdrukken, ruiten en strepen 

doen het weer niet zo goed. 

 Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of een 

hoody aantrekken. We maken meerdere beelden per kind, dus 

zowel met als zonder accessoire. Een extra jasje of shawl kan ook 

leuk zijn. Dan kunnen we wat variëren; een foto mét en een foto 

zónder. 

 Voor kinderen die wat verlegen zijn kan het prettig zijn om een 

knuffeltje of iets anders vertrouwds mee te geven. Stem het vooraf 

af met de leerkracht! 

 

Maar bovenal: denk het samen uit en laat hen vooral aantrekken 

waar hij/zij zichzelf het stoerste/mooiste in vindt! 

  

Dit jaar word er gebruik gemaakt van kleurenfilters. Er word per kind en 

outfit bekeken welke kleur het beste past. En we maken ook een paar 

foto’s met grijze of witte achtergrond. De gekleurde achtergrond kan 

achteraf niet meer aangepast worden maar je hebt wel keuze tussen 

verschillende foto’s met verschillende achtergronden. 

  

Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de inlog-

kaarten van de leerkracht. Vanaf dat moment gaat de actieperiode 

in en kun je binnen een week de groepsfoto kosteloos mee bestellen. 

  

Helaas kunnen we dit jaar GEEN  broertjes/zusjes die niet bij elkaar op 

school zitten op de foto zetten, omdat in verband met de huidige co-

rona maatregelen ouders niet op school mogen komen. 

 

Meer informatie, onze fotoproducten en inspiratie vind je op onze 

website sgoolfotografie.nl 

  

Uiteraard zullen de fotografen van sgoolfotografie rekening houden 

met de Corona maatregelen, heeft u hier vragen over? 

Mail dan gerust naar: vragen@sgoolfotografie.nl 

  

  

SCHOOLFOTOGRAAF DONDERDAG 15 OKTOBER 

 

Voorbeeld foto  

kleurenfilter 

4  

http://sgoolfotografie.nl/
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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 

ST. MAARTEN; SAMEN DELEN OP DE LANGENOORD 

Van 30 september t/m 11 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 de schoolbieb? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de 

kassabon(nen) in op school. 

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tij-

dens de ctieperiode (van 30 september t/m 11 oktober 2020). 

 De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

Helpt u ons mee? 

HELPT U MEE MET SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB? 

Op woensdag 11 november is het Sint Maarten. Normaal lopen we al-

tijd een lampionnenoptocht, maar in verband met de coronamaatre-

gelen kiezen we ervoor dat dit jaar niet te doen.  

 

Wat doen we wel? 

 De groepen 1 tot en met 4/5 maken een lampion en worden daar-

bij ondersteund door de groepen 5 tot en met 8. Graag de kinderen in 

de groepen 1 t/m 4/5 een lampionstokje meegeven voor maandag  

9 november.  

 Inzamelingsactie voor de voedselbank! In het verhaal van Sint 

Maarten staat de boodschap van het delen centraal. Vandaar dat wij 

de kinderen willen vragen om in de week van 9 tot 13 november een 

onderstaand houdbaar product mee te nemen.  Pakken rijst, pasta, 

aardappelpuree en houdbare melk/chocolademelk. 

De voedselbank Amersfoort komt de ingezamelde producten ophalen 

en is ontzettend blij met onze actie! 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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Familieviering zondag 11 oktober 2020. 

09:00 uur 

 

Sint Martinuskerk - Hoogland 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 11 oktober is er weer een familieviering. We gaan het hebben over feest. En bij een 

feest horen mensen/gasten. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.” is het thema van deze viering. 

Op het plaatje zie je dat er een gast is die zich niet helemaal thuis voelt op het feest.  

Waarom? Daar gaan we het over hebben. 

Zeker in deze gekke ‘corona’ tijd ben je van harte welkom om met ons “feest” te vieren in het Huis 

van God. We hebben met elkaar afgesproken dat we nog niet zingen in de kerk. Gelukkig mag 

het jeugdkoor wel zingen en dat zullen ze met veel plezier voor ons doen. 

Ook willen we graag van te voren weten hoeveel mensen er komen. Dit omdat er maar een be-

perkt aantal mensen tegelijk in de kerk mogen. We vragen je daarom vooraf te reserveren. 

Dit kan online of bij een van de gastvrouwen in de pastorie. 

 

Je kunt reserveren op: www.katholiekamersfoort.nl. Kies je kerk en datum (11-10) en vermeld je 

mailadres. Je krijgt van ons een bevestiging dat je bent aangemeld.  

 

LET OP!! Je moet voor elke kerkganger opnieuw reserveren en krijgt ook voor iedereen een  

bevestiging. Dit mag op hetzelfde mailadres. Ook kinderen moeten aangemeld worden. Je kunt 

je hier aanmelden tot ongeveer 24 uur voor de viering. 

Het is ook mogelijk om je aan te melden via de gastvrouwen in de kerk. 

Zij zijn aanwezig op maandag, woensdag en vrijdagochtend in de pastorie.  

Tussen 9:30 en 11:30 uur. Telefoon:. 033 - 480 12 23. 

 

Vergeten aan te melden: je bent nog steeds welkom. Maar als het maximaal aantal kerkgangers 

is bereikt kom je voor niets. Dat zou jammer zijn. Toch?? 

 

NIEUWS VAN DE SINT MARTINUSKERK TE HOOGLAND 

http://www.katholiekamersfoort.nl

