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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wat een gekke periode hebben we met elkaar achter de rug. Uiteinde-

lijk hebben zes groepen in thuisquarantaine gezeten en zijn ruim 35 leer-

lingen positief getest op het corona virus. Hopelijk blijft het hierbij en 

mag iedereen snel weer naar school. We willen u allemaal bedanken 

voor uw medewerking en flexibiliteit de afgelopen dagen. 

Aankomende week starten wij met de Kinderboekenweek. Worden wat 

je wilt is het thema dit jaar. Woensdag zullen we het thema op een lu-

dieke manier openen. Tot de herfstvakantie zullen er verschillende extra 

activiteiten rondom lezen georganiseerd worden. 

Donderdag 7 oktober staat er een koffie-uurtje op de planning. U bent 

van 13.15 tot 14.15 uur van harte welkom om een kopje thee of koffie 

met ons te drinken. We willen graag met u in gesprek over de maatre-

gelen rondom Corona. Wat laten we zo? Wat draaien we terug? 

Mocht u hierbij aan willen sluiten dan horen wij dat graag via lan-

genoord@kpoa.nl, zo weten wij hoeveel ouders/verzorgers wij kunnen 

verwachten. 

We wensen u een fijn weekend. 

Hartelijke groet, 

 

Namens het team, 

Chantal en Esther  
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NIEUW OP SCHOOL 

Jasmijn is deze week  

gestart op school. 

Zij zit in groep 1-2B bij  

 juf Suzanne en juf Rianne 

Welkom Jasmijn 

Wij wensen je veel  

plezier op school. 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

5 okt.: Ayse Sayra 

8 okt.: Mike 

15 okt.: Luuk 

 

 

 

 

 

 

 

ONVEILIGE SITUATIE HALEN/BRENGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 4 oktober 19.15 uur MR-vergadering  

Woensdag 6 oktober Start Kinderboekenweek 

Open Dag voor alle Amersfoortse  

basisscholen 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 

Wellicht heeft u onlangs de wijkagent zien staan bij het brengen van 

uw kind. Wij hebben hem gevraagd mee te denken over de onveilige 

situatie die soms met het halen/brengen van uw kind ontstaat. 

 

AGENDA 

ZIEKMELDING VIA PARRO 

Vanaf nu kunt u uw kind via de Parro-app ziekmelden. Als u de app 

opent, staat onder het kopje “acties” de keuze “absentie melden”. 

Mocht u liever telefonisch contact met ons hebben dan kan dit  

uiteraard ook gewoon. 

TOESTEMMING CONTACTGEGEVENS GGD 

Op het moment dat er een leerling of leerkracht positief getest is op 

het coronavirus hebben wij altijd contact met de GGD en zullen wij u 

uiteraard via Parro informeren. Op het moment dat er meerdere be-

smettingen in een groep zijn zal de GGD-contactonderzoek doen.  

Hiervoor hebben zij uw contactgegevens nodig. Wanneer u er be-

zwaar tegen heeft dat wij uw telefoonnummer en emailadres delen 

met de GGD, horen wij dit graag via langenoord@kpoa.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 

Van 6  t/m 17 oktober is het weer  

Kinderboekenweek.  

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/

verzorgers én kinderen het lezen van kinderboe-

ken stimuleren, daarom organiseert Bruna een 

fantastische scholenactie tijdens de Kinderboe-

kenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe 

meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinder-

boeken 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? 

NIEUWE METHODE: ATLANTIS  -  GROEP 6 

Atlantis is onze nieuwe methode 

voor voortgezet technisch- en be-

grijpend lezen. Komende periode 

(8 weken) lezen we over 'Goed 

idee! Belangrijke uitvindingen.' Per 

week maken we vier lessen. In el-

ke les staan we stil bij een lees-

doel, zoals bijvoorbeeld; ik kan in 

teksten woorden met een c die 

klinken als s vloeiend lezen. De 

tweede les staat altijd boekpro-

motie centraal. We hebben het 

dan over leuke kinderboeken en 

schrijvers. In de laatste les van de 

week gaan we begrijpend lezen. 

We lezen dan de thematekst en 

beantwoorden er vragen over. 

Afgelopen week hebben we ook 

met creatief gewerkt over het 

thema belangrijke uitvindingen.  

HELPT U MEE SPAREN VOOR ONZE SCHOOLBIEB? 

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

