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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste periode hebben we alweer achter de rug. Er is hard gewerkt 

in de klassen, zowel onderwijsinhoudelijk als aan de groepsvorming. Er 

heerst een fijne (werk)sfeer in de groepen, complimenten voor de kin-

deren en de leerkrachten! Op schoolniveau is er ook een goede start 

gemaakt. Werkgroepen en kwaliteitskringen zijn gestart met het realise-

ren van onze gezamenlijke ambities en doelen om ons onderwijs steeds 

weer een beetje te verbeteren.  

Het lukt ons om goed onderwijs te bieden dankzij de inspanning van al 

onze medewerkers. Wij merken ook dat de organisatie kwetsbaar is als er 

uitval is. Het is moeilijk om invallers via de invalpool te krijgen. Meestal 

lossen we het op doordat eigen mensen extra komen werken en zich 

flexibel opstellen. Onze waardering is groot daarvoor! Om kwaliteit te 

kunnen blijven garanderen moet er wel verandering komen, daarom 

hebben de onderwijsvakbonden alle medewerkers uit het primair-  

speciaal- en voortgezet onderwijs opgeroepen tot een staking op 

woensdag 6 november. Vakbonden en werknemers hanteren het mid-

del staking om druk uit te oefenen op de politiek. De bonden eisen van 

het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een eerlijk salaris, vol-

doende collega’s en minder werkdruk. Waarom 6 november? Op de 

stakingsdag wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behan-

deld. 

Op dit moment is nog niet duidelijk of (een deel van) het personeel van 

de Langenoord gaat staken en wat voor gevolgen dit heeft voor de les-

sen. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover. 

Voor nu wensen wij u een fijne herfstvakantie, namens het team, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

 

. 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

20 oktober:  Eva 

22 oktober: Levi en Jake 

23 oktober: Valerie 

24 oktober: Juul 

25 oktober: Liz, Luuk, Dex en 

Isis 

26 oktober: Ellis 

28 oktober: Esther 

29 oktober: Senn 

30 oktober: Zarah en Jesper 

31 oktober: Robin 

2 november: Jasmijn, Teun 

en Noud 

5 november: Levi en Hannes 

6 november:: Kaya 

 

Herfstvakantie van 

21 t/m 25 oktober 

Maandag 28 oktober: 

Groep 3-4 en 4: Voorstelling 

Eendje buitenbeentje  

(Veerensmederij) 

 

Vrijdag 1 november:  

Boertjespad 

09.00-10.00 uur: Groep 1-2A 

10.45-11.45 uur: Groep 1-2B 

Maandag 11 november: 

St. Maarten  

Dinsdag 12 november: 

Groep 5 en 5/6: Voorstelling  

Nachtwaker (Icoon) 

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u vrijdag  

8 november 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen week z’n stem heeft uit-

gebracht op de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor 

open positie in de oudergeleding van de MR. 

Met een opkomstpercentage van 26% hebben de kandidaten een 

mooi aantal stemmen gekregen. Maar uiteindelijk is er één kandidaat 

die de meeste stemmen heeft gekregen en vanaf volgende maand u 

zal gaan vertegenwoordigen in de MR; Marnix de Jong, namens de 

gehele MR en directie gefeliciteerd met jouw verkiezing en welkom in 

de MR. 

UITSLAG MR VERKIEZING 

HEEFT U UW JONGERE KIND AL AANGEMELD 

In verband met onze meerjarige groeps- 

en personeelsplanning kijken we graag 

vooruit. Hiervoor moeten we goed zicht 

hebben op de leerlingenstroom. Hoe-

veel kinderen de school verlaten heb-

ben we uiteraard in beeld, maar hoe-

veel kinderen gaan starten op de Lan-

genoord willen we ook graag weten. 

Dus heeft u een jonger kind dat nog niet 

is aangemeld, dan horen wij dat graag 

van u.  

Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij Rita. 

PARKEREN ACHTERKANT VAN DE SCHOOL 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij vragen u om de eerste  

parkeerplaats aan de  

achterkant van de school 

(Kloosterlaan) in het vervolg  

vrij te houden. 

Wij hopen dat u mee wilt  

werken. 

Dank u wel.  
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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 

 

 

 

Vorige week vrijdag hebben wij de 

Kinderboekenweek afgesloten met een 

voorleeswedstrijd.  

Voorafgaand aan deze wedstrijd konden 

kinderen in hun groep laten horen hoe 

goed ze kunnen voorlezen. Per groep 

werd er een winnaar gekozen die voor de 

hele school zijn/haar verhaal mocht lezen. 

De keuze was niet makkelijk. Wat een ta-

lent hebben wij in alle klassen. 

Vrijdagmiddag was het zover en hebben 

we met de hele school geluisterd naar alle 

beste lezers van de groepen 2/3 t/m 8.  

Wat een  leuke verhalen hebben wij gehoord en wat konden ze alle-

maal goed voorlezen.  

De hele school hing aan Guus zijn lippen toen hij zijn spannende ver-

haal voorlas. Hij las zijn verhaal zo goed voor dat hij door de jury werd 

gekozen als winnaar!   

Heeft u nog een kassabon van Bruna vergeten in te leveren voor onze 

schoolbibliotheek? Deze kun je nog na de herfstvakantie inleveren.  

 

STUDIEDAGEN KLEUTERGROEPEN 

Onderstaande studiedagen zijn alleen voor de leerlingen uit de  

groepen 1 en 2: 

Maandag 11 november 2019   

Alle kleutergroepen en groep 2 van Gijs 

Dinsdag 12 november 2019   

Groep 1-2A, 1-2B en groep 2 van Gijs  

Vrijdag 15 november 2019   

Groep 1-2C 

Donderdag 9 juli 2020    

Alle kleutergroepen en groep 2 van Gijs 

VOORLEESWEDSTRIJD KINDERBOEKENWEEK 

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


 


