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Schooljaar 2021-2022 

15 oktober| nummer 04 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op.  De kinderen 

hebben de afgelopen twee weken veel gelezen. Vandaag hebben we 

de Kinderboekenweek afgesloten met een online voorleeswedstrijd. 

Verderop in deze Lange Oortjes vindt u de link van de opening van de 

Kinderboekenweek. Wij zijn benieuwd of u de Masked voorlezers van 

De Langenoord herkent. 

Vorige week hadden wij een koffie-uurtje. Met de ouders die er waren 

hebben wij gesproken over de maatregelen rondom Corona. Met el-

kaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we het halen en brengen 

laten zoals het nu is. U kunt uw kind tussen 8.20 en 8.25 uur brengen tot 

het hek. De kinderen worden opgevangen door de leerkracht en gaan 

om 8.25 uur naar binnen. Vanaf 14.10 uur bent u welkom op het school-

plein om uw kind op te halen. Daarnaast zullen wij als school inloopmo-

menten organiseren waarbij u als ouders welkom bent om een kijkje te 

nemen in de klas. We zullen u hier binnenkort voor uitnodigen.  

Ook hebben we met elkaar gesproken over de verkeersveiligheid rond-

om de school. We zullen hierover contact opnemen met de gemeente 

en kijken of het mogelijk is om nog zichtbaarder te maken dat er een 

school staat, bijvoorbeeld door een tekst op de weg of gekleurde paal-

tjes. 

Als laatste hebben we gesproken over thema’s voor een volgend koffie

-uurtje. Het plan is om een volgend koffie-uurtje meer informatie te ge-

ven over onze nieuwe methode Blink. 

Jolien had vandaag haar laatste werkdag, zij gaat genieten van haar 

zwangerschapsverlof.  

Maandag na de herfstvakantie starten wij met een studiedag. Op het 

programma staat een training over ZIEN, een leerlingvolgsysteem dat 

wij gaan gebruiken om kinderen te volgen op sociaal-emotioneel ge-

bied en een training over onze nieuwe leesmethode Atlantis. 

We wensen u een hele fijne vakantie en zien u en uw kind graag weer 

op dinsdag 26 oktober. 

Hartelijke groet, Namens het team, Chantal en Esther 
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NIEUW OP SCHOOL 

Julie is deze week  

gestart op school. 

Zij zit in groep 1-2B bij  

juf Suzanne en juf Rianne 

Welkom Julie 

Wij wensen je veel  

plezier op school. 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

15 okt.: Luuk 

16 okt.: Bram en Rozalin 

20 okt.: Sven en Eva 

22 okt.: Levi 

23 okt.: Vajèn 

24 okt.: Juul 

25 okt.: Liz en Luuk 

26 okt.: Ellis 

27 okt.: Romay 

28 okt.: Esther 

29 okt.: Matthias en Senn 

 

 

 

 

Na de herfstvakantie willen wij het Ralfi-lezen opstarten. Ralfi-lezen is 

een methodiek voor leerlingen die wat meer begeleiding kunnen ge-

bruiken om het vloeiend lezen te verbeteren. We zouden hierbij graag 

gebruik maken van leesouders. Als het u leuk lijkt om één of meerdere 

dagen in de week een groepje kinderen te begeleiden kunt u zich per 

mail opgeven bij Chantal: c.vandermeer@kpoa.nl (liefst voor het eind 

van de herfstvakantie, maar uiterlijk dinsdag 26 oktober i.v.m. het ma-

ken van het rooster). Geef daarbij aan: 

 

1. Uw eigen naam en die van uw kind 

2. Hoeveel dagen u wilt meelezen 

3. Op welke dagen u beschikbaar bent 

 

Zodra wij het rooster hebben gemaakt, zal Eline een instructiemoment 

verzorgen en dan kunnen we daarna vlot van start gaan. Wij vinden 

het fijn dat we op deze manier toch weer ouders de school in kunnen 

halen en hopen natuurlijk op veel reacties! 

 

BCS: WIE KOMT ONS HELPEN? 

Het schooljaar is alweer een aantal weken op gang en ook op de 

sportclubs is de draad weer opgepakt. En dat is goed nieuws! Na ruim 

een jaar zonder schoolsporttoernooien kunnen wij als Buitenschoolse 

sportcommissie (BSC) onze handen weer uit de mouwen steken en de 

deelname van de Langenoord coördineren. Helaas is de BSC inmiddels 

door schoolverlatende kinderen en daarmee ook de ouders wel uitge-

dund. Na dit schooljaar vertrekken weer 2 vertrouwde gezichten (Astrid 

en Sandra) en staan Nicole en juf Marlou er alleen voor. En dat is best 

pittig, vooral met de organisatie van de jaarlijkse Avondvierdaagse.  Wij 

zijn daarom op zoek naar nieuwe leden voor onze commissie.  

Heb jij een paar uurtjes per schooljaar de tijd om ons te helpen? We 

vergaderen 2x per jaar (september en januari) en daarnaast verzorgen 

wij in mei een informatieavond voor de begeleiders van de Avondvier-

daagse.  De avondvierdaagse is het grootste evenement waar we ons 

met veel enthousiasme voor inzetten.  

Heb je interesse of wil je meer info? Mail 

dan naar  

bscdelangenoord@kpoa.nl. 

LEESVADERS EN –MOEDERS 

mailto:bscdelangenoord@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 

KINDERBOEKENWEEK 

Onderstaand de link van de 

opening van de Kinderboe-

kenweek.  

Wij zijn benieuwd of u de  

Masked voorlezers van  

De Langenoord herkent. 

https://youtu.be/ZXFyzd3z22o 

 

 

 

Zelfs Stoffel, de schild-

pad, heeft genoten 

van de  

kinderboekenweek.   

 

 

Wij hebben al veel kassabonnen van de kinderboekenweek ontvan-

gen. Fijn voor onze schoolbieb. Bedankt! 

Heeft u nog kassabonnen thuis liggen? U kunt ze tot 1 november   

inleveren.  

AGENDA 

 

Vrijdag 17 oktober:  Afsluiting Kinderboekenweek 

18 t/m 22 oktober:  Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij ** 

Dinsdag 2 november: Allerzielen 

Donderdag 11 november: St. Maarten 

 

** Wilt u nog gebruiken maken van Skillz United? 

Via onderstaande website schrijft u uw kind gemakkelijk en snel in voor 

de studiedag van 25 oktober: 

https://www.skillzunited.nl/evenement/de-langenoord-hoogland/ 

Voor meer informatie zie de Lange Oortjes nr. 2 

 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZXFyzd3z22o&data=04%7C01%7Ce.kamer%40kpoa.nl%7Cd5e662d074074c0e01ab08d98825e917%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637690518740488021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
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NIEUWS VAN BUITENAF: FAMILIEVIERING D.D. 16 OKTOBER 19.00 UUR 

  

 
 
 
 
 

 

 

Familieviering Sint Martinuskerk 

 

 

Yes, het is bijna herfstvakantie! 

Lekker een weekje vrij. 

Wat ga jij doen als je vrij bent? 

Hoe voelt dat eigenlijk, ‘vrij zijn’? 

 

Op een dag zegt Jezus: ‘Als je echt in mij gelooft, kan ik je bevrijden.’ De mensen kijken verbaasd. 

Bevrijden? denken ze. Maar ik ben toch al vrij? Ze snappen niet wat Jezus bedoelt. 

 

Ben jij ook benieuwd wat Jezus bedoelt? 

 

Kom dan zaterdag 16 oktober 2021 om 19 uur naar de familieviering in de St Martinuskerk. 

 

We hebben het over vrij zijn en bevrijden 

We luisteren naar een verhaal en we zingen liedjes. 

En natuurlijk gaan we weer knutselen en is er limonade. 

 

Samen met het jeugdkoor Sint Martinus maken we er weer een gezellige viering van. 

 

Kom je ook? 

Tot dan! 

 

Werkgroep Familievieringen St Martinus. 
 

 


