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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het schoolbrede thema Groen begint steeds meer vorm te krijgen in de 

groepen. Vorige week heeft u dit al een beetje kunnen zien tijdens de 

informatiemiddag en –avond. Ook krijgen we al mooie foto’s van Lego 

bouwsels binnen voor de Langenoord Lego Challenge. Uw kind kan 

nog tot en met aankomende dinsdag meedoen.  

Aankomende maandag is Esther weer terug van haar zwangerschaps-

verlof. We zijn blij dat zij er weer is. Esther ontmoet u graag op het plein  

en/of in de school.  

We wensen u alvast een heel fijn weekend.  

 

Namens het team, 

Ronald en Colinda 

 

 

Afscheid Ronald 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Na een half jaar stoppen werkzaamheden op de Langenoord.  

Vanaf maandag 19 september zal Esther het stokje weer overnemen.  

Haar zwangerschapsverlof zit er dan op en ze heeft er ontzettend veel 

zin in om weer te starten. 

Hierbij wil ik u bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking die 

ik met u als ouders heb mogen ervaren. Ik kijk terug op een mooie tijd 

waarin ik samen met het team van de Langenoord mocht bouwen aan 

de Langenoord.  Als ouders mag u trots zijn op het team en de school. 

Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen op de Langenoord zich 

mogen ontwikkelen op een manier die bij hen past! Ik wens u, de kin-

deren en het team het beste toe voor in de toekomst! 

 

Met vriendelijke groet 

 

Ronald Post 
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Onze stichting KPOA bestaat dit jaar 25 jaar en dat vieren we op dins-

dag 27 september. Alle KPOA-scholen zijn die dag dicht dus de leer-

lingen zijn vrij.  Voor alle KPOA-medewerkers is er een studiedag “KPOA 

doet en viert” Deze studiedag staat in het teken van burgerschap. Me-

dewerkers gaan zich op verschillende locaties inzetten voor diverse 

maatschappelijke doelen. De dag wordt afgesloten met een feestelijk 

tintje in het Afas theater in Leusden. Zie onderstaand artikel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

21 sept: Sofia, Evy, Cailyn en 

               Fem 

22 sept: Meester Gijs 

23 sept: Hugo 

25 sept: Maxim en Lars 

26 sept: Siem 

27 sept: Fem 

28 sept: Emma en Jasmijn 

 

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

 

 

DINSDAG 27 SEPTEMBER STUDIEDAG: KPOA 25 JAAR 

 

 

 

Dinsdag 27 sept: 

Studiedag KPOA-breed 

alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 oktober:: 

Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 14 oktober: 

Afsluiting Kinderboeken-

week 

Vrijdag 21 oktober: 

8.30 uur tot 11.30 uur: 

Tuinochtend voor  ouders 

Zaterdag 22 oktober  t/m 

dinsdag 1 november 

Herfstvakantie 

 

 

‘KPOA DOET EN VIERT’ 

 

‘KPOA doet en viert’  

Op dinsdag 27 september as. viert KPOA, de 

stichting voor Katholiek Primair Onderwijs 

Amersfoort e.o. haar 25 jarig bestaan. Dit 

markeren wij met een gezamenlijke studie-

dag in het teken van burgerschapsvorming, 

een wettelijk verplicht onderdeel van het on-

derwijsaanbod in basisscholen. Basisscholen in Nederland zouden vol-

gens de onderwijsinspectie meer werk moeten maken van het ontwik-

kelen van maatschappelijke betrokkenheid en het kritisch leren naden-

ken over de samenleving. Om het gesprek over deze bredere invulling 

van onze burgerschapsopdracht een extra impuls te geven, viert KPOA 

haar jubileum middels ‘KPOA doet en viert’ een vrijwilligersdag  à la ‘NL 

Doet’.   

We zijn daarbij als vrijwilliger te gast bij organisaties met een maat-

schappelijke opdracht, die zich richten op het welzijn en de zorg voor 

mensen en natuur. Organisaties die zich inzetten om kwetsbare jonge-

ren en ouderen met een fysieke of mentale beperking of buren die in 

armoede leven een waardig bestaan te geven. Ongeacht hun maat-

schappelijke, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. En organi-

saties die zich inzetten voor behoud van de natuur en bescherming van 

dieren. 

Door er niet alleen over te praten maar ook daadwerkelijk de handen 

uit de mouwen te steken, proberen we het belang van maatschappelij-

ke betrokkenheid te onderstrepen en elkaar te inspireren om in het on-

derwijs aan leerlingen daar bewust meer aandacht aan te besteden.  
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad en   

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

 

Met onze ruim 500 medewerkers vieren we deze dag vanuit onze KPOA 

kernwaarden in ‘Verbondenheid’ met anderen SAMEN!  Ook om in ge-

sprek te gaan over het ‘Vakmanschap’ van deze maatschappelijke 

organisaties, het ‘Vertrouwen’ dat zij uitstralen naar mens en natuur en 

de inspiratie die wij hieruit kunnen opdoen voor ons onderwijs.  

De handen worden ook letterlijk uit de mouwen gestoken: 

• Houten lambrisering in de woongangen schuren en verven van  

Stichting Sprank/Hart van Vathorst  

• Schilderen en een omheining maken bij Zorgboerderij Blommendal 

• Pannenkoeken bakken, wandelen en fietsen met een duofiets met 

bewoners van  Bartimeus in Doorn 

• Hondenvelden aanvegen en kattenmandjes schoonmaken bij Die-

renbescherming Amersfoort 

• De tuin rust-klaar maken voor Zorg erf Land in Zicht in Amersfoort 

• Ezelverzorging bij de Ezelsociëteit in Zeist 

• Helpen bij de campingweek voor ouderen bij Accoladezorg, loca-

tie De Wijngaard in Bosch en Duin 

• Producten van de Groente & Fruitbrigade die zij binnen krijgen van 

telers en andere bedrijven sorteren en her-verpakken voor in de 

voedselpakketten voor de Voedselbank 

• Samen met ouderen van zorginstelling Vecht en IJssel een dagje 

naar Dierenpark Amersfoort en samen zingen en een gezellige dag 

verzorgen voor de bewoners die niet zo mobiel zijn. 

En nog veel meer....  

We sluiten de dag af met een ontmoeting van alle medewerkers van 

KPOA. Wij delen onze ervaringen tijdens een lekker etentje en we ver-

volgen de jubileumviering met een mooi avondprogramma. 

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

