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Schooljaar 2018-2019 

12 oktober 2018 | nummer 4 
Kbs De Langenoord 

Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag hebben we de afsluiting van de Kinderboekenweek. U 

heeft een inkijkje mogen nemen in wat de kinderen de afgelopen 10 

dagen rond het thema vriendschap hebben gedaan in de groep en 

daarbuiten. Door het thema heeft de Kinderboekenweek veel meer 

teweeggebracht dan alleen maar lezen. Er is een enorme verbinding 

gekomen tussen de verschillende groepen die met elkaar leesactivi-

teiten hebben gedaan. Mooi om te zien hoe kinderen met elkaar om-

gaan en van elkaar leren. De Kinderboekenweek geeft kinderen een 

stimulans om te lezen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken 

hoe belangrijk lezen is. Misschien ook voor u weer een extra duwtje 

om samen met uw kind te lezen, voor te lezen, naar de bibliotheek te 

gaan, samen een krantartikel te lezen, enz. Lezen/taal de basis voor 

heel veel… 

En omdat wij de taal- leesontwikkeling zo belangrijk vinden, vinden wij 

het ook belangrijk dat de leerkrachten heel veel expertise hebben op 

dit gebied. Anouk en Suzanne zijn deze week gestart met een taal- 

leesopleiding. In onder andere de kwaliteitskring taal/lezen wordt de-

ze expertise ingezet om het taal-lees onderwijs schoolbreed te verbe-

teren. 

Nog een week naar school en dan zit de eerste periode er alweer op. 

We sluiten deze periode in groep 4 t/m 7 af met een schoolreisje naar 

Toverland. Na de herfstvakantie start het team op maandag 29 okto-

ber met een studiedag rond het thema schoolplanontwikkeling. De 

kinderen zijn deze dag nog vrij. 

Ik wil u namens het team bedanken voor de fijne samenwerking in 

deze eerste periode. Wij kunnen alleen maar alles uit het kind halen 

door samen te werken met u. Uw betrokkenheid bij het onderwijs aan 

uw kind bevordert zijn welbevinden op school en zijn ontwikkeling- en 

leerprestaties! 

Alvast een fijne herfstvakantie gewenst! 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

15 oktober:  Suus 

16 oktober:  Bram en  

Rozalin 

17 oktober: Rodin 

22 oktober: Jake 

24 oktober: Juul 

25 oktober: Liz,  Luuk,  

Dex en Isis 

26 oktober: Stefan 

28 oktober: Esther 

30 oktober: Zarah en  

Jesper 

31 oktober:  Robin 

 

 

In september zijn  in  

groep 1-2A: Loes 

groep 1-2B: Chiel 

groep 2-3 : Yves 

gekomen. 

 

In oktober zijn in: 

groep 1-2A: Eva en Ellis 

groep 1-2B: Levi en Senn 

Wij wensen Loes, Chiel, Yves, Eva, Ellis, Levi en Senn veel plezier op de  

Langenoord 

 

 

 

Wil je een overstap naar het onderwijs maken? 

Als bijlage ontvangt u een vacature voor zij-instromers. 

VACATURE ZIJ-INSTROMERS 

U KUNT NOG SPAREN T/M 14 OKTOBER 

Tot en met 14 oktober kunt u nog sparen voor de schoolbieb tijdens 

de Kinderboekenweek.  

 

 Koop van 3 t/m 14 oktober 2018 je favoriete kinderboeken bij Bru-

na. 

 Lever de kassabon in bij je juf, meester of de administratie. 

 

Wij mogen 20% van het totaalbedrag 

aan kinderboeken uitzoeken bij Bruna.  

Helemaal voor niets. 

 

Alvast vriendelijk bedankt. 

 

Komt u ons aanmoedingen? 

 

25 oktober: Tafeltennis-

toernooi in de herfstvakantie  

9.30 tot 12.00 uur:  

Groep 4, 5 en 6:  

14.--00 tot 17.00uur: 

Groep 7 en 8:   

Sporthal De Bieshaar, 

Breelandhof 8, Hoogland 

WELKOM OP SCHOOL 



  

3 

Goedendag, 

  

U heeft het wellicht via de media verno-

men: minister Nieuwenhuizen (van Infra-

structuur en Waterstaat) heeft besloten 

dat de Stints vanaf  

2  oktober niet meer zijn toegestaan op 

de openbare weg. Dit naar aanleiding 

van de eerste voorlopige resultaten van 

het formele onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) naar aanleiding van het ongeval in Oss.   

  

Vanaf heden (2 oktober) brengen en halen wij  al onze bso-

kinderen met taxi’s, taxibusjes, lopend en met bakfietsen naar en 

uit school. Wij zorgen dat onze eigen medewerkers (herkenbaar 

aan Ska-hesje) de kinderen op het schoolplein opvangen. 

  

Het is mogelijk dat wij hierdoor met onze kinderen langer op school 

aanwezig zijn; wij vragen hiervoor uw begrip en waar nodig hulp. 

Door de inzet van taxi’s en busjes zal er meer verkeer rondom de 

school zijn. Dit heeft andere consequenties om de veiligheid van 

kinderen te waarborgen.  

  

We hopen op een goede samenwerking tussen Ska en de school.  

  

Met vriendelijke groet, 

Louise Joosten, 

directeur-bestuurder Ska Kinderopvang 

Vrijdag: 19 oktober 

Groep 4 t/m 7 schoolreis 

 

Herfstvakantie  

22 t/m 26 oktober 2018 

Maandag 29 oktober 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

VAKANTIEROOSTER  

2018-2019 

- Kerstvakantie:   

  24 december 2018 t/m  

  4 januari 2019 

- Voorjaarsvakantie:   

  25 februari t/m 1 maart 2019 

- Paasweekend:   

  vrijdag 19 april  t/m  

  maandag 22 april 2019 

- Meivakantie:   

  29 april  t/m 3 mei 2019 

- Hemelvaart en vrijdag:  

  30 en 31 mei 2019 

- Pinkstervakantie:   

  10  t/m 14 juni 2019 

- Zomervakantie:   

  22 juli t/m 30 augustus 2019 

 

STUDIEDAGEN  

Alle kinderen zijn vrij op deze 

dagen (* onder voorbehoud) 

Maandag 29 oktober 2018  

Vrijdag 1 februari 2019 

Maandag 11 maart 2019           

Woensdag 29 mei 2019 

Vrijdag 28 juni 2019 

Dinsdag 9 juli - alleen de 

groepen 1 t/m 3 

* Vrijdag 19 juli 2019 

ook te lezen op onze website 

 

AGENDANIEUWS VAN BUITENAF 

FAMILIEVIERING ST. MARTINUSKERK 

Zondag 21 oktober Familieviering St. Martinuskerk 

 

Zondag 21 oktober om 9:30 is er in de  

St Martinuskerk weer een familieviering. 

Het thema van deze viering is  een parel in 

Gods hand.                                                                                  

De voorganger is Elles Blewanus en het kin-

derkoor zingt deze viering. We vinden het 

leuk als jullie erbij zijn! 

https://www.delangenoord.nl/


KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

MAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

ALSLUITING KINDERBOEKENWEEK 

Vandaag met gym aan de conditie gewerkt. 13 verschillende activi-

teiten waar je zoveel mogelijk punten moet scoren... 

 

Kinderen uit groep1-2b heb-

ben samengewerkt met de 

kinderen uit groep 8 ter voor-

bereiding op de afsluiting van 

de Kinderboekenweek. 

 

 

 

 
 

Het einde van de 

kinderboekenweek; 

een circuit met 

groep 4, 5/6 en 6. In 

ieder lokaal iets an-

ders! Een film over 

vriendschap kijken, 

gezelschapsspellen 

spelen, samen spe-

len met constructie-

materiaal of lekker 

tekenen! 

 

In veel groepen zijn er elfjes 

gemaakt over vriendschap. 

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

